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ெல ரியா,	அட்லாண் ஸ்,	 :	தமிழர்	கண்டம்?
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வழைமயான	 மனித	 ல	 வரலா 	 தி த்தி	 எ தப்பட	 ேவண் யதின்	 அவசியம்
நா க் 	 நாள்	 அதிகரித்தப ேய	 இ க்கிற .	 கடந்த	 பத்தாண் களில்	 மிக
க்கியமாக	 2011-ஆம்	 ஆண் 	 ெவளிவந்த	 னாங்	 படாங்	 (Gunung	 Padang)

பிரமிட்கள்	 வழைமயான	 வரலாற் 	 ஆய் லகத்ைத	 ேபச் 	 ச்சற்ற	 ஒன்றாக
மாற்றியி க்கிற .	 வழைமயான	 வரலாற் 	 ஆய் லகம்	 இ வைர	 ெசால்லி ம்,
நம்ைம	நம்பைவத் ம்	வந்த	அைனத் 	ெதால்	மனித	 ல	வரலா கைள ம்	“சல்லி
சல்லியாக”	தகர்த் க்ெகாண் க்கிற 	 னாங்	படாங்	பிரமிட்கள்.

னாங்	 படாங்	 பிரமிட்கள்	ஒற்ைறயாளாக	வழைமயான	வரலாற் 	ஆய் லகத்ைத
தைல	 கீழாக	 ரட் 	 ேபாடவில்ைல	 இத டன்	 டேவ	 ேபாஸ்னியன்	 (Bosnian)
பிரமிட்க ம்	அ த்ததாக	 வரிைசயில்	 வ கிற .	இந்த	 வரிைசயில்	 ேம ம்	 சில
இ க்கின்றன.	 இைவகள்	 அைனத்ைத ம்	 ஒட் ெமாத்தமாக,	 ெபாத்தாம்
ெபா வாக	 ேபாலி	 ரட் 	 (hoax)	 என் 	 த்திைர	 த்தி	 சல்லி	 சல்லியாகி
ெகாண் க் ம்	 தன் ைடய	 ந்ைதய	 ேகாட்பா கைள	 எப்பா 	 பட்டாவ
காப்பாற்றிவிட	 தவியாய்	 தவித் க்ெகாண் க்கிற 	 வழைமயான	 வரலாற்
ஆய் லகம்.

இந்த	 தவிப்பிற்கான	 காரணம்,	 உலகம்	 வதி ம்	இ வைர	 ன்ைவக்கப்பட்ட
ெதால்	மனித	 ல	வரலா 	 றித்த	 ேகாட்பா கள்,	ஆய் கள்,	ஆய்வறிக்ைககள்
அைனத் ம்	ெபா ளற்றதாகி	ேகலி	 த்தாகிவி ம்	என்பேத.	உலகம்	 வதி ம்
இ வைர	 ெவளியிடப்பட்ட	 பல	 பல்கைல	 கழகங்களின்	 ைனவர்	 பட்டங்கள்
அைனத் ம்	 ெவற் 	 தாள்களாகி	 வரலாற்றாய்வாளர்கள்	 என்
அைடயாளப்ப த்தப்பட்ட	அைனவ ம்	 ெவற் 	ஆய்வாளர்களாக	 ெத வில்	 நிற்க
ேவண் யதாகிவி ம்	என்கிற	பீதி.

வழைமயான	வரலாற்றாய் லகின்	இந்த	பீதி,	நி வப்பட் க் ம்	ெதால்	மனித	 ல
வரலாற் 	 ேகாட்பா கைள	 அர்த்தமற்றதாக் ம்	 ெதால்லியல்	 ஆதாரங்கள்
அைனத்திற் 	 எதிராக ம்	 ேபாலி	 ரட் 	 என்கிற	 த்திைரைய	 ைகயிெல க்க
ைவக்கிற .	எந்த	ஒ 	மனித	சக்தியா ம்	வரலாற் 	உண்ைமகைள	மைறத் விட

யா ,	 மாற்றிவிட ம்	 யா 	 என் 	 இத்தைன	 கால ம்	 நமக் 	 பாடம்
நடத்திக்ெகாண் ந்த	 அேத	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்தான்	 இப்ேபா
னாங்	 படாங்	 பிரமிட்கள்,	 ேபாஸ்னியன்	 பிரமிட்கள்	 ேபான்ற	 ம க்க	 யாத

வரலாற் 	 உண்ைமகைள	 வரலாற் 	 ேபாலி,	 ரட் 	 என் 	 இன்ைறய	 மனித
லத்தின்	 கண்களிலி ந் 	 ற்றி ம்	 ைடத் 	 எறிந் விட
யற்சித் ெகாண் க்கிற .



அ 	 எ வானா ம்	 ெசய் விட் ப்ேபாகட் ம்	 ஆனால்	 யாதீன
வரலாற்றாய்வாளர்கள்	 உண்ைமகைள	 ெவளிப்ப த்தாமல்	 இ ந் விடப்
ேபாவதில்ைலதாேன.	 அப்ப யான	 உண்ைமகைள	 பற்றி	 ேபச	 இ ப்ப தான்	 இந்த
த்தகம்.	 ேமற் லகமாவ 	 பரவாயில்ைல	 ெவளிப்ப ம்	 உண்ைமகைள
மைறக்கத்தான்	 ேபாரா க்ெகாண் க்கிற 	 ஆனால்	 நம் ைடய	 ஆய் லகம்
இைத	 பற்றிெயல்லாம்	 அலட் க்ெகாள்ளாமல்	 கீழ ,	 சங்க	 இலக்கியங்கள்	 என்
சி பிள்ைள	 விைளயாட் 	 விைளயா க்ெகாண் க்கிறார்கள்.	 வழைமயான
ேமற் லக	 வரலாற்றாய் லகம்	 எந்த	 உண்ைமகைள	 மைறக்க

த் க்ெகாண் க்கிறேதா	 அ 	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 நாகரீகமாக
இ ப்பதற்கான	வாய்ப் கள்	அதிகம்	என்பைத	உணர்ந் ெகாள்ளாமேலேய.

என 	 “ெல ரியா,	 அட்லாண் ஸ்,	 :	 தமிழர்	 கண்டம்?”	 த்தகத்ைத
எ வதற்கான	 ஆய் களில்	 ஈ பட் க் ம்ேபாேத	 இந்த	 த்தகத்திற்கான
விைத ம்	எனக் ள்	வி ந் விட்ட .	இ 	ெதாடர்பாக	 த்தக	ஆய் களில்	ஈ பட
ெதாடங்கிேனன்.	ேதைவயான	தர கைள	ேசகரித்த	பிற 	இந்த	 த்தகத்ைத	எ த
உட்கார்ந்ேதன்.	 இனி	 வ ம்	 காலங்களில்	 ேம ம்	 பல	 வழைமயான	 வரலாற்
ேகாட்பா கைள	 ரட் ப்ேபா ம்	 ெதால்லியல்	 ஆதாரங்கள்	 ெவளிப்ப ம்	 என்கிற
உ தியான	 நம்பிக்ைக டேனேய	இந்த	 த்தகத்தில்	 என் ைடய	 ேகாட்பா கைள
ன்	ைவக்கிேறன்.

கி. .	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்ேப	 மிக	 திர்ந்த	 மனித	 நாகரீகம்
ஒன்றி ந்தி க்கிற ,	அ 	அேநகமாக	 மரி	 நிலத்ைத	 (நன்றாக	 கவனிக்க ம்
இங்ேக	நாங்கள்	 றிப்பி வ 	 மரி	கண்டேமா	அல்ல 	ெல ரிய	கண்டேமா	அல்ல
நாங்கள்	 றிப்பி வ 	 மரி	 தீ 	 என்கிற	 மரி	 நிலம்)	 ேசர்ந்த
தமிழர்க ைடயதாக	 இ ந்தி க்கலாம்	 என்ப ம்,	 மரி	 நில	 தமிழர்கள்	 உலகம்

வதற் ம்	கடேலா 	வணிக	வழிகைள	ஏற்ப த்திய டன்	தங்களின்	வியாபாரத்
தள	 ேயற்றத்தின்	 ெவளிப்பாடாக	 எகிப்திய	 கீசா,	 ேபாஸ்னிய,	 னாங்	 படாங்
மற் ம்	 ெதன்னெமரிக்க	 பிரமிட்	 ேபான்ற	 மிக	 ெப ம்	 கட் டங்கைள
உ வாக்கியி க்கிறார்கள்	 என்ப 	இந்த	 த்தகத்தில்	 ன்	ைவக்கப்ப ம்	 தல்
ேகாட்பா .

தமிழ்	இலக்கிய	 றிப் கள்	 ன்	ைவக் ம்	 ன் 	கடல்ேகாள்கள்	அழி க டன்
பிைளேயாஸ்ேடாசீன்	ஊழியின்	இ தியில்	நைடப்ெபற்ற	 ன் 	ெப ம்	ேபரழி கள்
எப்ப 	ெபா ந்திப்ேபாகின்றன	என்பைத	இரண்டாவ 	ேகாட்பா 	 ன்	ைவக்கிற .
இரண்டாம்	 ேகாட்பா ன்	 ஒ 	 ப தியான	 மரி	 நில	 அழி 	 றித் ம்	 அதன்
இ ப்பிடம்	 றித் ம்	 “ெல ரியா,	 அட்லாண் ஸ்,	 :	 தமிழர்	 கண்டம்?”
த்தகத்தில்	 விரிவாக	 ேபசியி க்கிேறன்.	 ேதைவயான	 இடங்களில்	 அந்த
த்தகத்தின்	சில	ப திகைள	இந்த	 த்தகத்தில்	பயன்ப த்தியி க்கிேறன்.



பிைளேயாஸ்ேடாசீன்	 ஊழியின்	 இ தி	 ப தியில்	 நைடப்ெபற்ற	 ன் 	 ெப ம்
இயற்ைக	 ேபரிடர்களின்	 (இைத	 தமிழ்	 சங்க	 இலக்கியங்கள்	 ன் 	 கடல்ேகாள்
அழி கள்	 என் 	 றிப்பி வ 	 இங்ேக	 வரலாற் 	 க்கியத் வம்	 ெப கிற )
விைளவாக	 மரி	 நிலம்	 கட க் ள்	 ெசன் விட	 அதிலி ந் 	 ெவளிேயறிய
தமிழர்கள்,	 பல	 ஆயிரம்	 வ டங்க க் 	 ெதாடர்சியாக	 தங்களின்	 வணிக

ேயற்றங்கைள	நி வியி ந்த	ெமசப்பட்ேடாமிய,	எகிப் ,	இந்ேதாேனசிய,	பசிபிக்
தீ கள்	 மற் ம்	ெதன்னெமரிக்க	 நா க க் 	இடம்ெபயர்ந் 	 நிரந்தரமான	 நகர

ேயற்றங்கைள	நிகழ்த்தியி க்க	ேவண் ம்	என்ப 	 ன்றாம்	ேகாட்பா .

மாற் 	 ெதால்லியல்	 ஆய் களில்	 (pseudoarchaeology)	 ஒன்றாக	 ன்
ைவக்கப்ப ம்	 ேவற் 	 கிரகவாசிகள்	 ேகாட்பாட் ல்	 (Alien	 Theory)	 எனக்
நம்பிக்ைக ம்	 உடன்பா மில்லாத	 காரணத்தால்	அைத	ஒ 	 ெபா ட்டாகேவ	 நான்
எ த் க்ெகாள்ளவில்ைல.	இப்ப 	ெசால்வதின்	 லம்	மாற் 	க த் க்க க் ம்
சிந்தைனக க் ம்	நான்	எதிராக	நிற்கிேறன்	என்ப 	அர்த்தமாகா .	ஒ ேவைல
அந்த	 ேகாட்பாட்ைட	 நி வக்	 ய	 மிக	 வலிைமயான	 ெதால்லியல்	ஆதாரங்கள்
ெவளிப்ப மாயின்	அைத	ஏற் க்ெகாள்ள ம்	நான்	தாயாராகேவ	இ க்கிேறன்.

cநவீனா	அெலக்சாண்டர்	(9841959890)
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வழைமயான	 ெதால்	 மனித	 ல	 வரலாற் 	 ேகாட்பா கைள	 ைமயாக
ரட் ப்ேபாட்ட	 மிக	 சமீபத்திய	 ெதால்	 வரலாற் 	 உண்ைம	 னாங்	 படாங்.
தற்ேபாைதய	 இந்ேதாேனஷியாவின்	 ேமற் 	 ஜாவா	 ப தியில்	 அைமந்தி க் ம்
படாங்	 மைலயின்	 மீ 	 அைமந்தி க்கிற 	 னாங்	 படாங்	 பிரமிட்கள்.	 டச்
காலனியவாதிகளின்	 லம்	 1914-ல்	 ெவளி	 உலகம்	 னாங்	 படாங்	 இ பா கள்
றித் 	 அறிந் ெகாண்டா ம்	 2011	 ெதாடங்கிேய	 ைறயான	 ெதால்லியல்

ஆய் கள்	ேமற்ெகாள்ளப்பட் 	நம்பகமான	தகவல்கள்	ெவளிவரத்	ெதாடங்கிய .

னாங்	படாங்	 றித் 	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் 	 ன்பாக	தற்ேபா 	ெதன்	கிழக்
இந்திய	 ெப ங்கடல்	 ப திக் ள்	 ழ்கியி க் ம்	 சன்டாலாண்ட்	 றித்
ெதரிந் க்ெகாள்ள	 ேவண் ய 	 மிக	 அவசியம்.	 காரணம்	 கட க் ள்
ழ்கியி க் ம்	 சன்டாலாண் ன்	 எஞ்சிய	 ப திகள்தான்	 ஜாவா,	இந்ேதாேனசிய

மற் ம்	மேலசிய	நிலப்ப திகள்.	இந்த	எஞ்சிய	ஜாவா	ப திக் 	ேமல்	பரந்தி க் ம்
படாங்	மைல	மீ தான்	 னாங்	படாங்	பிரமிட்கள்	கட்டப்பட் க்கின்றன.

இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	12,000	–	13,000	வ டங்க க் 	 ன் 	கடலின்	நீர்மட்டம்
130	 மீட்டர்கள்	 ைறவாக	 இ ந்ததன்	 காரணமாக	 சன்டாலாண்ட்	 நிலபரப்

வ மாக	கடல்	மட்டத்திற் 	ேமேல	பரவியி ந்த .	 ேரஷியன்	நிலத்	தகட் ன்
(Eurasian	 Tectonic	 Plate)	 நீட்சியாக.	 கிழக்ேக	இன்ைறய	 பிலிப்பைனஸ்	 தீ கள்
வைரக் ம்,	ெதன்	கிழக்ேக	ஆஸ்திேரலியா டன்	இைணந்த	 பசிபிக்	 நிலத்	தக
(Pacific	Tectonic	Plate)	வைரக் ம்	கட க் 	ேமேல	பரவியி ந்த 	சன்டாலாண்ட்.
தற்ேபா 	 ரிங்-ஆப்-ைபயர்	 (Ring-of-Fire)	 என் 	 அைடயாளப்ப த்தப்ப ம்
அதீதமான	 நிலத்தக 	 உராய் 	 (tectonic	 plate	 movements)	 ப தியில்
அைமந்தி க்கிற .	இதன்	காரணமாக	அதீதமான	நிலந க்கங்க க் ம்	அதன்
பின்	விைளவான	எரிமைல	ெவ ப் க க் ம்	ெபயர்	ேபானதாக	இ ந்தி க்கிற
சன்டாலாண்ட்.



னாங்	படாங்	கட்டப்பட் க் ம்	படாங்	மைல ேம	எரிமைல	 ழம்பினால்	உ வான
ஒன் தான்.	 ஒன்றின்	 மீ 	 ஒன்றாக	 நான் 	 அ க் களில்	 பிரமிட்	 உ வில்
கட்டப்பட் க்கிற 	 னாங்	படாங்.	இதில்	அ க் 	நான் 	மற் ம்	 ன்றிலி ந்
(Layer	4	&	3)	ெபறப்பட்ட	கார்பன்	ேடட் ங்	(carbon	dating)	 கள்	அதன்	காலம்
கி. .	28,000	என்கிற .	பத்தாயிரம்	ஆண் க க் 	 ன் 	வைர	நிைலயான	நகர
நாகரீகேம	 ேதான்றியி க்கவில்ைல	 என் 	 ெசால்லி	 வந்த	 வழைமயான
வரலாற்றாய் லகத்ைத	திணற	ெசய்தி க்கிற 	இந்த	 கள்.





நான்காம்	 அ க்கின்	 ைமயத்தில்	 ச ர	 வ விலான	 அைற	 ஒன் 	 பாைறைய
ைடந் 	 உ வாக்கப்பட் க்கிற .	 இைத	 ற்றிேய	 அ க் 	 ன் 	 (layer	 3)

கட்டப்பட் க்கிற .	 சில	 ஆயிரம்	 வ டங்கள்	 கழித் 	 அ க் 	 ன்றின்	 மீேத
அ க் 	இரண் 	(layer	2)	கட்டப்பட் க்கிற .	இதன்	காலம்	இன்றிலி ந் 	 மார்
7500	 –	 8300	வ டங்கள்	 என்கிற 	கார்பன்	 ேடட் ங்	 கள்.	தற்ேபா 	 மைல

வ ம்	 சிதறிய	 பாைற	 வியலாக	 காணப்ப ம்	 அ க் 	 ஒன்றின்	 (layer	 1)
காலம்	இன்றிலி ந் 	 மார்	3000	–	3500	வ டங்கள்.

வழைமயான	 ெதால்	 மனித	 ல	 வரலாற் 	 கால	 வைரயைறகைள
ரட் ப்ேபாட் க் ம்	 இந்த	 அ க் 	 பிரமிட்கைள	 கட் ய	 மக்களினம்	 எ
என்ப ம்,	 இந்த	 கட் டங்கள்	 கட்டப்பட்டதற்கான	 ேநாக்கம்	 அல்ல 	 பயன்பா
எ வாக	இ க் ம்	என்ப ம்	இந்த	 த்தகம்	எ தப்பட் க்ெகாண் க் ம்	இந்த
ெநா 	 வைர	 விைட	 காண	 யாத	 ேகள்விகளாக	 நீ த் க்ெகாண் க்கிற .
னாங்	 படாங்	ெதால்லியல்	ஆய் 	 வில்	ஒ வரான	 ேடனி	ஹில்ேமன்	 (Danny

Hilman	Natawidjaja)	இ 	கடலில்	 ழ்கிவிட்டதாக	நம்பப்ப ம்	அட்லாண் ஸ்	வாழ்
மக்களின்	 ேவைலப்பாடாக	 இ க்கலாம்	 என் 	 க த் 	 ெதரிவித்தி க்கிறார்.
தற்ேபா 	 கட க் ள்	 இ க் ம்	 சன்டாேலண்ட்	 ஒ ேவைள	 அட்லாண் சாக
இ க்கலாம்	என்ப ம்	அவ ைடய	க த்தாக	இ க்கிற .

னாங்	 படாங்	அந்த	 ப திைய	 (அதாவ 	சன்டாேலண்ட்	நிலப்ப தி)	 ர்வீகமாக
ெகாண் 	 ெதால்	 நகர	 நாகரீகத்ைத	 உ வாக்கிய	 மக்களினம்	 ஒன்றால்
கட்டப்பட் க் ம்	 என் 	 நிைனப்ப ேம	 ட	 எதார்த்த	 உண்ைமக்
றம்பானதாகத்தான்	 இ க்க	 ம்.	 ெதாடர்ச்சியான	 நிலந க்கங்க க் ம்



எரிமைல	 ெவ ப் க க் ம்	 ெபயர்ேபான	 சன்டாேலண்ட்	 ேபான்ற	 நிைலயற்ற
நிலப்ப தி	ஒன்றில்	ெதால்	நாகரீகம்	ஒன் 	ேதாற்றம்	ெபற்றதாகேவ	ெகாண்டா ம்
அந்த	 நிலப்ப தியின்	 இயற்ைக	 ேபரிடர்கள்	 அந்த	 நாகரீகத்தின்	 வளர்ச்சியில்
ெப ம்	பாதகமான	தாக்கங்கைளேய	ெச த்தியி க் ம்.

னாங்	 படாங்	 ேபான்ற	 உயர்	 கட் ட	 ெதாழில்	 ட்பம்	 ெகாண்ட	 நகர	 நாகரீக
கட் டங்கைள,	 பாதகங்கைள	 மாத்திரேம	 சந்தித்த	 மக்களினம்
கட் ெய ப்பியி க்க	வாய்ப் கள்	மிக ம்	 ைற .	அதி ம்	ஒன்றின்	மீ 	ஒன்றாக
மார்	 20,000	 ஆண் களின்	 ெதாடர்ச்சியான	 ெசயல்பாடாக.	 அ க் 	 நான்

இயற்ைக	 ேபரிடரால்	 (நிலந க்கம்	 மற் ம்	 எரிமைல	ெவ ப் )	 சிைத ற	 பல	
ஆண் கள்	 கழித் 	அதன்	 மீேத	அ க் 	 ன் 	 கட் ெய ப்பப்பட் க்கிற .
அ க் 	 ன் ம்	 இயற்ைக	 ேபரிடரால்	 சிைத ற	 ேம ம்	 பல	 	 ஆண் கள்
கழித் 	அதன்	மீேத	இப்ேபாைதய	அ க் 	நான் 	கட்டப்பட் க்கிற .

வழிபாட் 	சடங் கைள	 ர்த்தி	ெசய்வதற்கான	கட் டமாக	 னாங்	படாங்	பிரமிட்
கட் டங்கள்	 கட்டப்பட் க்கேவண் ம்	 என்ப 	 தற்ேபா 	 ஆய் கைள
ேமற்ெகாண் க் ம்	 ழவின்	 தற்	கட்ட	க த்தாக	 ன்	ைவக்கப்பட் க்கிற .
இந்த	 க த்ைத	 நி பிக்க	 ய	 ெதால்	 ெபா ள்	ஆதாரங்கள்	 ஏ ம்	 இ வைர
ெவளிப்படவில்ைல.	இந்த	பிரமிட்கள்	வழிபாட் 	சடங் கைள	 ன்ென ப்பதற்கான
அைமப்பாக	 கட்டப்பட் க்கலாம்	 என்ப 	 ெப ம்	 உண்ைம	 ஒன்றின்	 சி
ப தியாகதான்	இ க்க	 ம்.	 னாங்	படாங்	பிரமிட்கள்	 (இந்த	வைகயில்	நாம்
இனி	பார்க்க	இ க் ம்	உலகின்	மற்ற	ப திகளில்	இ க் ம்	ெப ங்கல்	பிரமிட்கள்
அைனத் ம்)	 ெப ம்	 வணிக	 நடவ க்ைககைள	 உள்ளடக்கிய	 மண்டலங்களாக
இ ந்தி க்கேவண் ம்.	 இைற	 வழிபா 	 என்ப 	 அங் 	 நைடப்ெபற்ற	 வணிக
நடவ க்ைககைள	 கட் க் ள்ள	 ைவத்தி ந்த	 அதிகார	 அைமப்பாக
இ ந்தி க்கேவண் ம்.

வழிபாட் 	 தளங்க டன்	 ேசர்ந்த	 ச க	 கட்டைமப் 	 என்பைத	 இன்ைறக் ம்
ெதன்னிந்தியாவின்	 பல	 கிராம	 றங்களில்	 காண	 ம்.	அேத	 ேபான் 	 ெதால்
நாகரீகங்களில்	 தன்ைமயானதாக	 க தப்ப ம்	 ேமரியாவி ம்	 இந்த	 ச க
அைமப் 	ெசயல்பட்டத்ைத	ெதால்லியல்	ஆதாரங்கள்	ெவளிப்ப த்தியி க்கின்றன.
ேமரியர்கள்	இந்த	ச க	அைமப்ைப	ெதால்	தமிழர்களின்	வழி	எப்ப 	ெபற்றார்கள்

என்பைத	இந்த	 த்தகத்தின்	இரண்டாம்	ப தியில்	பார்க்க	இ க்கிேறாம்.

னாங்	 படாங்	 பிரமிட்கள்	 மரி	 நிலத்ைத	 ேசர்ந்த	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 வணிக
மண்டலங்களில்	ஒன்றாக	இ ந்தி க்கலாம்.	எதன ப்பைடயில்	நாம்	இப்ப 	ெசால்ல
ணிகிேறாம்?	இ 	 றித் 	விரிவாக	பார்ப்பதற் 	 ன்பாக	சில	அ ப்பைடகைள

நாம்	 அறி கம்	 ெசய் க்ெகாள்ள	 ேவண் ய 	 மிக	 அவசியம்.	 ெதால்	 தமிழ்
நாகரீகத்தில்	நானில	அைமப் 	இ ந்த .	அதில்	 றிஞ்சி,	மைல ம்	மைல	சார்ந்த



இடமாக	 வைக	 ெசய்யப்பட் ந்த .	 இதன்	 கட ள்	 மரன்.	 மர க் 	 தமிழ்
மற் ம்	அழகன்	 என்கிற	 ேவ 	 ெபயர்க ம்	 உண் .	 ேம ம்	 ெதால்	 தமிழ்	 ச க
கட் மானத்தின்	 மிக	 சக்தி	 வாய்ந்த	 அைமப் களில்	 ஒன்றாக	 ெசயல்பட்டைவ
வணிக	 ட்டைமப் கள்.

மணி	கிராமத்தார்,	சித்திரேமழி	ெபரிய	 நாட்டவர்,	திைச	ஆயிரத் 	ஐந் ற் வர்,
வளஞ்சியர்,	 அத்திேகாசத்தார்,	 பன்னிரண்டார்,	 இ பத் நான் 	 மைனயார்
ேபான்ற	ெப ம்	மற் ம்	சிறிய	அளவிலான	வணிக	 ட்டைமப் கைள	 றித் 	சங்க
இலக்கியங்க ம்	 கல்ெவட் க ம்	 றிப்பி கின்றன.	 ெதால்	 தமிழர்களின்
றிஞ்சி	 நில ம்,	 வணிக	 அைமப் க ேம	 மரி	 நில	 தமிழர்கைள ம்	 னாங்

படாங்	 பிரமிட்கைள ம்	 ெதாடர் ப த்தி	 பார்ப்பதற்கான	 அ ப்பைடகளாக
அைமகின்றன.

இன்ைறயிலி ந் 	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்பாக	 கட்டப்பட்ட	 ெப ங்கல்
கட் டங்கள்	 அைனத் ம்	 ெப ம்	 மைல	 ஒன்றின்	 உ வகமாக	 (abstract
representation)	ெப ங்கற்கைள	ெகாண் 	மீட் வாக்கம்	ெசய்யப்பட்டைவகளாக
இ க்கின்றன.	மைலகள்	 ழ்ந்த	நிலப்ப தியில்	மைல	 க களின்	 மீ ம்	 (மைல
க கைள	ெப ங்கல்	கட் டத்ைத	ெகாண் 	அலங்கரிக் ம்	விதமாக)	மைலகள்

அற்ற	 சமநில	 ப திகளில்	 பிரமிட்	 (ெப ம்	 மைலயின்	 உ வகம்	 –	 ெசயற்ைகயான
மைலப்ேபான்ற	ேதாற்றத்ைத	தரக்	 யைவ)	அைமப்பி ம்	கட்டப்பட் க்கின்றன.

இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	30,000	வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 மரி	நில	தமிழர்களின்
நானில	அைமப் களில்	ஒன்றான	 றிஞ்சி	 நிலத்ைத	 ர்வீகமாக	ெகாண்டவர்கள்
ெப ம்பான்ைமயாக	 உள் ர்	 மற் ம்	 கடல்	 கடந்த	 வணிக	 ெசயல்பா களில்
ஈ பட் க்க	 ேவண் ம்.	 ம த ம்	 (ெதால்	 தமிழர்களின்	 நானில	 அைமப் 	 –
றிஞ்சி,	 ல்ைல,	ம தம்	மற் ம்	ெநய்தல்)	ெநய்த ம்	அதிக	அளவில்	ெபா ள்

உற்பத்தி	 ெதாழிைல	 (producing	 &	 manufacturing)	 சார்ந்தைவகளாக	இ ந்தன.
விவசாயம்	 மற் ம்	 அ 	 சார்ந்த	 உற்பத்தி	 ெதாழில்கைள	 ெப ம்பான்ைமயாக
ெகாண்டைவ	 ம த	 நிலம்.	 மீன்பி 	 மற் ம்	அ 	 சார்ந்த	 உற்பத்தி	 ெதாழில்கைள
அதிக	அளவில்	ெகாண் ந்தைவ	ெநய்தல்	நிலம்.

மைல ம்	 மைல	 சார்ந்த	இடங்க மான	 றிஞ்சி ம்	 ல்ைல ம்	 ெப ம்	 உற்பத்தி
ெதாழில்கைள	 கட்டைமப்பதற்கான	 நில	 இயல் கைள	 ெகாண்டைவ	 கிைடயா .
இ ேவ	 றிஞ்சி	மற் ம்	 ல்ைல	நில	மக்கள்	ெப ம்	அளவில்	தங்கைள	வாணிப
ெதாழிலில்	 ஈ ப த்திக்ெகாண்டதற்கான	 தன்ைம	 காரணமாக
அைமந்தி க்கேவண் ம்.	 அதி ம்	 ல்ைல	 நில	 மக்கள்	 கால்நைடகள்	 சார்ந்த
உற்பத்தி	 ெதாழில்	 மற் ம்	 வணிகத்தில்	 ெப ம்	 அளவில்	 ஈ பட,	 றிஞ்சி	 நில
மக்கள்	 மற்ற	 ன் 	 நிலங்களின்	 உற்பத்தி	 ெபா ட்கைள	 வணிகம்	 ெசய்வதில்
ெப ம்பான்ைமயாக	ஈ பட் க்கேவண் ம்.



ஆக	 ெதால்	 தமிழ்	 ச கத்தின்	 வணிக	 ெசயல்பா 	 என்ப 	 ஒட் ெமாத்தமாக
றிஞ்சி	 நில	 மக்களின்	 ஏகேபாக	 ெசயல்பாடாக	 இ ந்தி க்கேவண் ம்.	 மரி

தீவின்	 றிஞ்சி	 நில	 மக்கள்	 உள் ரில்	 தங்களின்	 வணிக	 ெசல்வாக்ைக
அதிகப்ப த்த	கடல்	கடந்த	வணிகத்தி ம்	தங்கைள	ஈ ப த்திக்ெகாண்டார்கள்
என் 	 ணிவதி ம்	 எத்தைகய	 பிைழ ம்	 இ க்க	 யா .	 அந்த	 வைகயில்
உலகின்	 தல்	கடேலா கள்	ெதால்	தமிழ்	நாகரீகத்ைத	ேசர்ந்த	 றிஞ்சி	நில	மக்கள்
என் ம்	 ணியலாம்.

ன்ேப	 பார்த்தைதப்	 ேபான் 	 உள் ர்	 சந்ைதகளில்	தங்களின்	அதிகாரத்ைத ம்
ஆதிக்கத்ைத ம்	 நிைலநி த்த	 கடல்	 கடந்த	 ெவளிநாட் 	 வணிகம்	 என்ப
றிஞ்சி	நில	மக்க க் 	அதி	 க்கிய	ேதைவயாக	இ ந்த .	இைத	 றிஞ்சி	நில

மக்கள்	 எப்ப 	 சாத்தியப்ப த்தினார்கள்	 என்பைத	 அ த்த த்த
அத்தியாயங்களில்	பார்ப்ேபாம்.	இப்ேபா 	 னாங்	படாங்கிற் 	தி ம் ேவாம்.	 மரி
தீ 	 றிஞ்சி	நில	ெப 	வணிக	 ட்டைமப் களின்	க ைகத்	தாவளங்களில்	ஒன்
னாங்	படாங்	என் 	 ணிந் 	 றலாம்.

க ைகத்	 தாவளம்	 என்ப 	 பல	 ெதாைல ர	 இடங்கைள	 ஒன்றிைணக் ம்	 ஒ
ைமய	 சந்திப்ைப	 றிக் ம்	 தமிழ்	 ெசால்.	 இதற் 	 உதாரணமாக	 தற்ேபாைதய
இரயில்	நிைல	சந்திப் கைள	 (Railway	Junctions)	 றலாம்.	சன்டாேலண்ட்	மற் ம்
அைத	 ற்றி	அைமந்தி ந்த	 தீ களின்	 உற்பத்தி	 ெபா ட்கைள	 ேசகரித் 	 மரி
நிலத்திற் 	 ஏற் மதி	 ெசய்த	 க ைகத்	 தாவளமாக	 னாங்	 படாங்
ெசயல்பட் க்கேவண் ம்.	 னாங்	 படாங்	 கட் டங்கைள	 கட் ெய ப் வதற்
ேதைவப்பட்ட	ெபா ளாதார	மற் ம்	ெதாழில்	 ட்ப	உதவிகைள	 றிஞ்சி	நில	வணிக
ட்டைமப் கள்	 ர்த்தி	ெசய்தி க்கேவண் ம்.

மரி	நில	வணிக	 ட்டைமப் களின்	பிரதிநிதிகளின்	 (Agents)	தைலைம	மற் ம்
கட் ப்பாட் ற் ள்	 னாங்	 படாங்	 க ைக	 தாவளம்	 ெசயல்பட் க்கேவண் ம்.
இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 28,000	 வ டங்க க் 	 ன் 	 வைர	 நீ ம்	 னாங்
படாங்கின்	 அ க் 	 –	 4	 (Layer	 4)-ன்	 ைமயப்	 ப தியில்	 எரிமைல	 பாைறைய
ைடந் 	 உ வாக்கப்பட்ட	 அைற	 ஒன் 	 இ ப்ப 	 உ தி	 ெசய்யப்பட் க்கிற .

இந்த	 அைற	 ேசமிப் 	 கிடங்கின்	 ஒ 	 அங்கமாக	 இ க்கலாம்.	 உள்
நிலப்ப திகளிலி ந் 	 ெபறப்பட்ட	 ெபா ட்கள்	 அைனத் ம்	 இங்ேக	 ேசகரித்
ைவக்கப்பட் 	 பின் 	 மரி	 நில	 சந்ைதக க் 	 ஏற் மதி
ெசய்யப்பட் க்கேவண் ம்.

ன்ேப	 பார்த்தைத	 ேபான் 	 சன்டாேலண்ட்	 நிலந க்கங்க க்
(நிலத்தக களின்	 நகர் கள்	 காரணமாக)	 ெபயர்ேபான	 இடத்தில்
அைமந்தி ந்ததன்	காரணமாக	இயற்ைக	 சீற்றங்கள்	அ க் 	 –	 4-ைக	ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாக	அழித் விட	பல	ஆயிரம்	வ டங்கள்	கழித் 	அதன்	மீ 	அ க் 	–	3



கட் ெய ப்பப்பட் க்கிற .	 இயற்ைக	 சீற்றங்க க் 	 உள்ளாகி	 இ ம்
தகர்ந் விட	அதன்	 மீ 	அ க் 	 –	 2	கட்டப்பட் க்கிற .	இ ம்	சில	ஆயிரம்
வ டங்களில்	 நிைல ைலந் விட	அதன்	 மீ 	அ க் 	 –	 1	 கட்டப்பட் க்கிற .
மரி	நிலம்	அழி ற்ற	அேத	காலக்கட்டத்தில்	 மரி	நில	வணிக	 ட்டைமப் களால்

கட்டப்பட்ட	 னாங்	 படாங் ம்	 ற்றி மாக	 (அதாவ 	 அ க் 	 –	 1)
அழிந் விட்ட .

பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 மற்ற	 ெப ங்கல்	 கட் டங்கைள	 ேபாலேவ
னாங்	 படாங் ம்	 வடக் 	 திைசைய	 அ ப்பைடயாக	 ெகாண்

கட்டப்பட் க்கிற .	 ெதால்	 தமிழ்	 றிஞ்சி	 நில	 மக்கள்	 வடக் 	 திைசைய
க க்கான	திைசயாக	ெகாண் ந்தி க்கேவண் ம்.	க ைகத்	தாவளங்கள்

சமய	 வழிபாட்ைட	 ஒ 	 ப தியாக	 ெகாண் ந்தைவ	 என்பதால்	 க
வழிபாட் ற் 	ஏற்ற	வைகயில்	வடக் 	ேநாக்கி	கட்டப்பட் க்கேவண் ம்.

னாங்	 படாங்கில்	 ெதால்லியல்	 ஆய் கள்	 ெதாடர்ந் 	 நடந்தப 	 இ க்கிற .
நாங்கள்	 இங்ேக	 ன்	 ைவத்தி க் ம்	 அ மானத்ைத	 நி பிக் ம்ப யான
ெதால்லியல்	 ஆதாரங்கள்	 இனி	 வ ம்	 நாட்களில்	 நிச்சயம்	 ெவளிப்ப ம்	 என்
நம் கிேறாம்.
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வழைமயான	வரலாற்றாய் லகம்	அலறி	 த் 	 ேபாலி	 என் 	 த்திைர	 த் ம்
அ த்த	 ெப ங்கல்	 பிரமிட்	 கட் டங்கள்	 ேபாஸ்னியன்	 பிரமிட்ஸ்	 (Bosnian
pyramids).	 சமிர்	 ஆஸ்மனாகிச்	 என்கிற	 வரலாற் 	 ஆய்வாளரின்	 வழி	 2005-ம்
ஆண் 	 ெவளி	 உலகின்	 பார்ைவக் 	 வந்தைவ	 ேபாஸ்னியன்	 பிரமிட்கள்.	 இவர்
கண்டறிந் 	ெவளிப்ப த்திய	பிரமிட்கள்	மாத்திரமல்ல	இவ ேம	வரலாற்றாய்வாளர்
அல்ல	 சாதாரண	இ ம் 	 பட்டைற	ெதாழிலாளி	 என் 	ெபாய்	 த்திைரைய	இவர்
மீ 	 த்தியி க்கிற 	வழைமயான	வரலாற்றாய் லகம்.

உலகின்	 மிகப்ெப ம்	 பிரமிட்	 கட் டமாக	 க தப்ப ம்	 எகிப்தின்	 கீசா	 பிரமிட்ைட
(பாேரா	 ஃ வின்	பிரமிட்டாக	க தப்ப வ )	விட	உ வில்	பல	மடங் 	ெபரியைவ
ேபாஸ்னியன்	 பிரமிட்கள்.	 தற்ேபா 	 வைர	 ன் 	 ேபாஸ்னியன்	 பிரமிட்கள்
அைடயாளம்	 காணப்பட் க்கின்றன.	 சன்	 பிரமிட்	 (Sun	 pyramid),	 ன்	 பிரமிட்
(Moon	pyramid)	மற் ம்	எர்த்	பிரமிட்	 (Earth	pyramid).	இதில்	சன்	பிரமிட்	உ வில்
ெபரிய .



உலகம்	 வதி மி ந் 	 வ ம்	 ற் லா	 பயணிகள்	 (தன்னார்வலராக	 வி ப்பம்
ெதரிவித் 	வ ம்)	மற் ம்	 உள் ர்	தன்னார்வலர்கள்	இங்ேக	ெதால்லியல்	ஆய்
பணிகளில்	 ஈ பட் க்கிறார்கள்.	 மக்கேள	 மக்க க்கான	 ெதால்லியல்	 ஆய்
பணிகளில்	 ஈ ப வ 	 ேபாஸ்னிய	 பிரமிட்களில்	 மாத்திரேம	 நிக ம்	 சிறப் களில்
ஒன் .	 சமிர்	 ஆஸ்மனாகிச் ம்	 தன்னார்வலர்க ம்	 ேமற்ெகாண் க் ம்
அகழ்வாய் களால்	 அந்த	 ப திைய	 ற்றி	 அைமந்தி க் ம்	 மற்ற	 பழைமயான
கட் டங்க க் 	 (மத்திய	 காலக்கட்டத்ைத	 ேசர்ந்தைவ	 –	 European	 Medieval
Period)	ஆபத் க்கள்	ேநரிடலாம்	என்கிற	சப்ைபயான	ஒற்ைற	காரணத்ைத	காட்
சமிர்	 ஆஸ்மனாகிச்சின்	 பணிகைள	 நி த்திட	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்
யற்சித் 	அைவ	ேதால்வியில்	 ந்தி க்கின்றன.

ேபாஸ்னிய	 பிரமிட்	 கண் பி ப்ைப	 றித் 	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்
எவ்வளவிற் 	 கலவரமாகியி க்கிற 	 என்றால்	 ன்னணி	 ெசய்தி	 ஊடகங்கள்
அ 	 றித்த	ெசய்திகைள	ெவளியி வைத	மிரட் 	த க் மளவிற் .	ெரய்ச்சர்ஸ்
ெசய்தி	நி வன ம்	 ட	இதற் 	விதிவிலக்கல்ல.

இயற்ைகயில்	 உ வான	 பாைற	 அைமப் கைள	 தன் ைடய	 ய	 மற் ம்	 வணிக
இலாபத்திற்காக	பிரமிட்கள்	என் 	ேபாலியாக	கட்டைமக்கிறார்	சமிர்	ஆஸ்மனாகிச்
என் 	 தி ம்ப	 தி ம்ப	 அவர்	 மீ 	 ற்றச்சாட் கைள	 மத்தியப 	 இ க்கிற
வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்.	ஆனால்	 ேபாஸ்னிய	 பிரமிட்க க் 	 எத்தைகய
தைடக ம்	 இல்லாமல்	 ெசன் 	 அங்ேக	 தன்னார்வலராக	 பணியாற்றி	 தி ம்பிய
ற் லா	 பயணிகள்	 அைனவ ம்	 ஒ மித்த	 ரலில்	 ெசால்வ 	 ேபாஸ்னிய

பிரமிட்கள்	ஏமாற் 	ேவைலயல்ல	வரலாற் 	உண்ைம	என் .



ேபாஸ்னிய	 பிரமிட்களிலி ந் 	 ெபறப்பட்ட	 கரிம	 ெபா ட்களின்	 கார்பன்	 ேடட் ங்
கள்	அதன்	 காலம்	இன்றிலி ந் 	 மார்	 28,000	 –	 32,000	வ டங்க க்

ற்பட்ட 	 என் 	 ெதரிவிக்கின்றன.	 ஏறக் ைறய	 னாங்	 படாங்	 பிரமிட்க க்
(அ க் 	–	4)	சம	காலத்தைவ	ேபாஸ்னிய	பிரமிட்கள்	என் 	 ணியலாம்.	இ வைர
நிகழ்த்தப்பட் க் ம்	அகழ்வாய் களின்	வழி	ெதரிய	வ வ 	சன்	பிரமிட் ற் ள்
ஒன்றின்	 மீ 	 ஒன்றாக	 அ க்க க்காக	 நீண் 	 ெசல் ம்	 ரங்கப்	 பாைதகள்
இ க்கின்றன	என்ப .

னாங்	படாங்ைக	ேபாலேவ	சன்	பிரமிட் ம்	வடக் 	திைசைய	ேநாக்கிய	 ள்ளிய
அளவீ களில்	 கட்டப்பட் க்கிற .	 இந்த	 பிரமிட்களின்	 பயன்பா 	 என்னவாக
இ ந்தி க் ம்,	 எந்த	 மக்களினம்	 இைத	 கட் ெய ப்பியி க் ம்	 என்பதில்
ழப்பங்கள்	 நிலவினா ம்	 நம்மால்	 இைவ	 இரண் ற் மான	 விைடைய

அ மானிக்க	 ம்.	 மரி	 நில	 றிஞ்சி	 நில	 வணிகர்களின்	 க ைகத்
தாவளங்களில்	மற்ெறான் 	ேபாஸ்னிய	பிரமிட்களாக	இ க்கலாம்.

கண்ணில்	ப ம்	அைனத்ைத ம்	ெதால்	தமிழர்க டன்	 த் ப்ேபாட் 	பார்க் ம்
ேமேலாட்டமான	 அ மானமாக	 இைத	 க திவிட	 ேவண்டாம்.	 ெதால்	 தமிழ்
நாகரீகத்தின்	 ச க	 ெசயல்பா கைள	 சற் 	 ர்ந் 	 ேநாக் ம்	 ேவைலயில்
நம் ைடய	 அ மானத்திற்கான	 வ வான	 அ த்தளம்	 அதிலி ப்பைத	 காண

ம்.	 ெதால்	 தமிழ்	 நாகரீகத்தின்	 ச க,	 வணிக	 மற் ம்	 அரசியல்
ெசயல்பா கைள	 மீட் வாக்கம்	 ெசய்ய	 சங்க	 இலக்கியங்கைள	 தாண்
சிந் ெவளி	நகரங்க ம்	நமக் 	ெப ம்	உதவியாக	இ க்கின்றன.



பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 ெதால்	 தமிழ்	 நாகரீகத்தின்	 எச்சேம
சிந் ெவளி	 நாகரீகம்.	 சிந் ெவளி	 நாகரீக	 நகரங்கள்	 அைனத் ம்	 வணிக
நடவ க்ைககைள	 தன்ைமயாக	 ெகாண்டைவயாக	 இ ந்தி க்கின்றன.
அைவகளின்	 உ வாக்கேம	 வணிக	 நடவ க்ைககைள	 ேமற்ெகாள்வதற்
மாத்திரேம	 என்பதாக	 ெதரிகிற .	 ேவ 	 வார்த்ைதகளில்	 ெசால்வ 	 என்றால்
அைவ	காலனிய	 ேயற்றங்களாக	ேதான் கின்றன.	யார்	உ வாக்கிய	காலனிய
நகரங்கள்	 அைவ?	 தமிழ்	 வணிக	 ட்டைமப் க ம்	 ேபரைவக ம்	 உ வாக்கிய
நகரங்கள்	சிந் ெவளி	நாகரீக	நகரங்கள்.

தமிழ்	 வணிக	 ட்டைமப் கள்	 சிலவற்றின்	 ெபயர்கைள	 றித் 	 ெசன்ற
அத்தியாயத்திேலேய	 பார்த் விட்ேடாம்.	 இத்தைகய	 வணிக	 ட்டைமப் கைள
கட் ப்ப த்திய	 ைமய	 அைமப் 	 ஒன் 	 இ ந்தி க்கேவண் ம்.	 அந்த	 ைமய
அைமப் 	 அரசர்களின்	 ேநர 	 கட் ப்பாட் ல்	 இயங்கிய 	 என் 	 ணியலாம்.
பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 மரி	 நில	 அரசியல்	 அைமப் 	 என்ப
உள் ர்	நா க ம்	அதன்	நகரங்க ம்	ேநர யாக	அரசர்களின்	கட் ப்பாட் ற் ள்
இயங்கியி க்கேவண் ம்.	வணிக	 ட்டைமப் கள்	உட்பட.

மரி	 நிலத்திற் 	 ெவளிேய	 கடல்	 கடந் 	 உலகின்	 மற்ற	 ப திக டன்	 வணிக
ெதாடர் கைள	 ஏற்ப த்திய	 வணிக	 ட்டைமப் கள்,	 தாங்கள்	 கண்டறிந்த
நிலப்ப திகளில்	 வணிக	 நடவ க்ைககைள	 உ வாக்கி	 ெப க் வதற்காக ம்
அந்த	 நிலப்ப திகைள	 தங்களின்	 கட் க் ள்	 ைவத் க்ெகாள்வதற்காக ம்
வணிக	காலனிய	 ேயற்றங்கைள	நிகழ்த்தியி க்கேவண் ம்.	இப்ப 	உலகின்	பல
ப திகளி ம்	 உ வாக்கப்பட்ட	 தமிழ்	 வணிக	 நகரங்கள்	 ேநர யாக	 மரி	 நில
அரசர்களின்	 கட் ப்பா க க் ள்	 இயங்காமல்	 க்க	 வணிக
ட்டைமப் களின்	கட் ப்பாட் ேலேய	இயங்கியி க்கேவண் ம்.

இத்தைகய	அரசியல்	 மற் ம்	அதிகார	அைமப்பின்	ெதாடர்ச்சிேய	 நாம்	இப்ேபா
பார்க் ம்	சிந் ெவளி	நகரங்கள்.	பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 மரி	நில
வணிக	 ட்டைமப் கள்	உள் ர்	சந்ைதயில்	தங்களின்	ஆதிக்கத்ைத	நிைலநாட்ட
உலகின்	மற்ற	ப திகளில்	இ ந் 	 திய	மற் ம்	தனித்தன்ைம	வாய்ந்த	விற்பைன
ெபா ட்கைள	 உள் ர்	 சந்ைதக க் 	 ெகாண் வர	 ேவண் ய	 கட்டாயத்திற்
உள்ளாகியி க்கேவண் ம்.	 திய	 நிலப்ப திகைள	 ேத 	 ெப ங்	 கடலில்	 இறங்க
ேவண் யதின்	அவசியத்ைத	அவர்கள்	நிச்சயம்	உணர்ந்தி ப்பார்கள்.

இதன்	விைள ,	பத்தாயிரத்திலி ந் 	இ பதாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன்ேப	கடல்
கடந் 	 திய	 உலகங்கைள	கண்டைடவதற்கான	ெபா ளாதார	மற் ம்	கடேலா ம்
ெதாழில்	 ட்பங்கைள	 வளர்ெத ப்பதற்கான	 யற்சிகைள	 மரி	 நில	 வணிக
ட்டைமப் கள்	 ன்ென த்தி க் ம்	 என் 	தாராளமாகேவ	 ணியலாம்.	 மரி

நிலம்	 நாலா ற ம்	 கடலால்	 ழப்பட் ந்ததன்	 காரணமாக	இயல்பாகேவ	அதன்



மண்ணின்	ைமந்தர்களான	 ெதால்	 தமிழர்க க் 	 கடேலா ம்	அ பவம்	 என்ப
ைகைவந்த	 கைலயாக	இ ந்தி க் ம்.	வணிக	 ட்டைமப் கள்	அந்த	 கைலைய
தங்களின்	வணிக	இலாபங்க க்காக	நிச்சியமாக	அ த்த	கட்டத்திற் 	நகர்த்தி
ெசன்றி ப்பார்கள்.

இன்றிலி ந் 	 ப்பதாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்பாக	 மரி	 நில	 வணிக
ட்டைமப் கள்	 ன்ென த்த	 திய	 உலகங்கள்	 கண் பி ப் 	 யற்சியின்

காரணமாக	 உலக	 வைரப்பட	 அறிைவ	 ெபற்றி க்கிறார்கள்	 மரி	 நில	 ெதால்
தமிழர்கள்.	 வணிக	 வாய்ப்பிற்காக	 திய	 நிலப்ப திகைள	 கண்டைட ம்
ேநாக் டன்	 கடலில்	 இறங்கிய	 கடேலா களின்	 க்கள்	 (வணிக	 க்களின்
ேநர 	ெபா ளாதார	மற் ம்	ெதாழில்	 ட்ப	வசதிகைள	ெபற்ற	 க்கள்)	தாங்கள்
கண்டைடந்த	 திய	 நிலப்ப திகள்	 றித்த	 உலக	 வைரப்படத்ைத ம்
உ வாக்கியி க்கேவண் ம்.	உலக	வைரப்படத்ைத	உ வாக்க	ேதைவயான	 ள்ளிய
ெதாழில்	 ட்ப	 அறிைவ	 ெதால்	 தமிழர்கள்	 தங்களின்	 வானியல்	 அறிவின்	 வழி
ெபற்றி ப்பார்கள்	என்ப ம்	உ தி.

நவீன	 உலக	 வைரப்படத்திற் 	 ஈடாக,	 இ 	 வங்கள்	 மற் ம்	 ஐந்
கண்டங்கைள ம்	உள்ளடக்கிய	மிக	 ள்ளியமான	உலக	வைரப்படம்	அ .	தற்ேபா
நாம்	 பயன்ப த் ம்	 உலக	 வைரப்படத்திலி ந் 	 மரி	 நில	 தமிழர்கள்	 அறிந்
ைவத்தி ந்த	வைரப்படத்தில்	இ ந்தி க்க	 ய	ெப ம்	மாற்றம்	 என்ப 	ெதன்

வத்தின்	 இ ப்பில்	 மாத்திரேம	 இ ந்தி க் ம்.	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க்
ந்ைதய	 மரி	 நில	 தமிழர்கள்	 ழக்கத்தில்	ைவத்தி ந்த	 உலக	வைரப்படத்தில்

ெதன்	 வமான 	 (அதாவ 	 அண்டார் க்	 கண்டம்	 –	 Antarctica)
நிலந க்ேகாட் ற் 	(Equator)	மிக	அ கில்	இ ந்த .

இந்த	 உலக	 வைரப்படம்	 றித் 	 என 	 “ெல ரியா,	 அட்லாண் ஸ்,	 :	 தமிழர்
கண்டம்”	 மற் ம்	 “ெதன்னெமரிக்க	 தமிழர்கள்”	 த்தகங்களில்	 விரிவாக
எ தியி க்கிேறன்.	 அேத	 ேபான் 	 மரி	 நில	 தமிழர்கள்	 பயன்ப த்திய	 கப்பல்
ெதாழில்	 ட்பங்கள்	 றித் ம்	 “ெல ரியா,	அட்லாண் ஸ்,	 :	 தமிழர்	 கண்டம்”
த்தகத்தில்	 விரிவாக	 எ திவிட்டதன்	 காரணமாக	 அைவ	 றித் 	 இங்ேக
எ தாமல்	வி கிேறன்.	 வ 	 றல்	ஆகிவி ம்	என்பதால்.

பத்தாயிரம்	 ஆண் க க் 	 ந்ைதய	 மரி	 நில	 வணிக	 ட்டைமப் களின்
யற்சியின்	விைளவாக	உ வாக்கப்பட்ட	உலக	வைரப்படத்தில்	ெதன்	 வம்	(இனி

அண்டார் க்கா	 என் 	 இப்ேபாைதய	 ெபயர்	 ெகாண்ேட	 அைழப்ேபாம்)	 நில
ந க்ேகாட் ற் 	அ ேக	இ ந்த 	என்ப 	இங்ேக	மிக	 க்கியமாக	கவனத்தில்
ெகாள்ள	 ேவண் யதாக	இ க்கிற .	 மரி	 தீ 	வடக்கில்	ெதன்னிந்தியா ட ம்
ெதற்கில்	அண்டார் க்	கண்டத் ட ம்	வாழ்வியல்	ெதாடர்பில்	இ ந்தி க்கிற .



இன்ைறக் ,	 நிலப்பரப்பின்	 மீ 	 பல	 கிேலா	 மீட்டர்கள்	 உயரத்திற் 	 உைற	 பனியால்
டப்பட் 	 பனி	 பாைலவனமாக	 ேதாற்றமலிக் ம்	 அண்டார் க்	 பத்தாயிரம்

வ டங்க க் 	 ன் 	 மைலகள்,	 அடர்ந்த	 மைழ	 கா கள்	 என் 	 பல் யிர்கள்
வாழ்ந்த	ெவப்ப	 மண்டல	கண்டமாக	இ ந்தி க்கிற .	 நில	 ந க்ேகாட் ற் 	 மிக
அ கில்	 இ ந்த	 காரணத்தால்.	 வழைமயான	 ஆய் லகம்	 இதற் 	 வாய்ப்ேப
கிைடயா ,	 அண்டார் க்கா	 பல	 இலட்சம்	 வ டங்களாக	 இப்ேபா 	 இ க் ம்
இடத்தில்தான்	 ெதாடர்ந் 	இ ந் 	 வ கிற 	 என் ம்	 உைற	 பனியால்	 டப்பட்ட
பனி	 பாைலவனமாகத்தான்	 இ ந் 	 வ கிற 	 என் ம்	 ஈனக் ரலில்

த்தா ம்	அதன்	ஆய் 	 கேள	அதற் 	எதிராகத்தான்	இ க்கிற .

அண்டார் க்காவின்	 கிழக் 	 ப தியில்	 1960-களில்	 ஓஸ்டாக்	 என்கிற	 ஆய்
தளத்ைத	நி விய 	இரஷ்யா.	இரஷ்ய	ஆய்வாளர்களின்	 தல்	கட்ட	ஆய் களில்
ஓஸ்டாக்	 ஆய் 	 தளம்	 அைமந்தி க் ம்	 ப திக் 	 கீேழ	 பல	 கிேலா	 மீட்டர்கள்
ஆழத்தில்	ஏரி	ஒன் 	இ க்கலாம்	என்ப 	ெதரியவந்த .	அங்ேக	உண்ைமயிேலேய
ஒ 	 ஏரி	இ க்கிற 	 என்ப 	 1990-களின்	ெதாடக்கத்தில்	 உ தி	ெசய்யப்பட்ட .
ஓஸ்டாக்	என் 	ெபயரிடப்பட் க் ம்	அந்த	ஏரி	 க்க	நன்னீரால்	உ வான	ஒன்
என்ப ம்	 அதில்	 பல	 ண் யிர்கள்	 உயிர்	 வாழ்ந் க்ெகாண் க்கின்றன
என்ப ம்	ஆய் களில்	உ தி	ெசய்யப்பட் க்கிற .

ஓஸ்டாக்	 ஏரி	 ேபான் 	 ற் 	 கணக்கில்	 நன்னீர்	 ஏரிகள்	 அண்டார் க்காவின்
உைறபனிக் 	 கீேழ	 இ க்க	 வாய்ப் கள்	 அதிகம்	 என்பைத ம்	 வழைமயான
ஆய் லகம்	 ஒப் க்ெகாண் க்கிற .	 பல	 இலட்சம்	 வ டங்களாக	 உைறபனி
பாைலவனமாகத்தான்	 அண்டார் க்கா	 இ ந்தி க்கேவண் ம்	 என்கிற



தன் ைடய	 வாய்ப்பாட்ைட	 ஓஸ்டாக்	 ஏரி	 கண் பி ப் ன்	 லம்	 மாற்றி	 பாட
ேவண் ய	 கட்டாயத்திற் ள்ளாகியி க்கிற 	 வழைமயான	 ஆய் லகம்.	 கீேழ
வி ந்தா ம்	 மீைசயில்	 மண்	 ஒட்டவில்ைலேய	 என்ப ேபால	 ஓஸ்டாக்	 நன்னீர்
ஏரிதான்	 என்றா ம்	 அதன்	 மீ 	 கிேலா	 மீட்டர்கள்	 உயரத்திற் 	 ப ந்தி க் ம்
உைறபனியின்	 காலம்	 ஒ 	 ேகா 	 வ டங்க க் 	 ந்ைதய 	 என்
சப்ைபக்கட் கிற .

இப்ப 	 சப்ைபக்கட்ட	 காரணம்	 அண்டார் க்கா	 பல	 ேகா 	 வ டங்களாக
இப்ேபாதி க் ம்	 ெதன்	 வ	 ப தியிேலேயதான்	 இ ந் 	 வ கிற 	 என்பைத
வலிந் 	 நி வ.	 அண்டார் க்கா	 றித்த	 ஆய் களில்	 பல	 	 மந்திரங்கைள
ெசய் வ ம்	வழைமயான	ஆய் லகின்	இந்த	ஆய் 	 ைவ	(அதாவ 	ஓஸ்டாக்
ஏரியின்	மீ 	ப ந்தி க் ம்	உைறபனியின்	காலம்	ஒ 	ேகா 	என்கிற	ஆய் 	 )
அப்ப ேய	ஏற் க்ெகாள்வ 	அறி டைமயாகா .

ெசயற்ைகேகாள்	ெதால்லியல்	 (Satellite	Archaeology)	 என்ப 	 திதாக	வளர்ந்
வ ம்	 ஆய் 	 ைறகளில்	 ஒன் .	 மியின்	 மீ 	 பறந் க்ெகாண் க் ம்
ெசயற்ைகேகாள்கள்	 எ த் 	 அ ப் ம்	 அதி ள்ளிய	 (high	 resolution)
ைகப்படங்கைள	ெகாண் 	 மி	பரப்பின்	 மீ 	ெதன்ப ம்	வழக்கத்திற் 	மாறான
சங்கதிகைள	 றித் 	 ஆய் 	 ெசய்வ 	 ெசயற்ைகேகாள்	 ெதால்லியல்	 ஆய் .
மனித	 ெசயல்பா களின்	 காரணமாக	 உ வான	 எ த் 	 றியீ கள்
அண்டார் க்காவின்	 மைல	 ப திகளில்	 காணப்ப வ 	 ெசயற்ைகேகாள்
ெதால்லியல்	ஆய் களின்	வழி	ெவளிவந்தி க்கிற .

ேம ம்	 நீள்ச ர	 மற் ம்	 நீள்வட்ட	 கட் ட	 அைமப் கள்	 அண்டார் க்காவின்
நிலப்ப திகளில்	 காணப்ப வ ம்	 ெவளிச்சத்திற் 	 வந்தி க்கிற .	 இந்த	 இ
கட் ட	 அைமப் கைள ம்	 ள்	 எர்த்	 ைண டன்	 எளிதாக	 காண	 ம்.
வழைமயான	 ஆய் லகம்	 இந்த	 கட் ட	 அைமப் கள்	 றித் 	 எத்தைகய
க த் க்கைள ம்	 ன்	ைவக்காமல்	வாயைடத்தி க்கிற .





இதில்	 நீள்ச ர	 அைமப்பில்	 காணப்ப ம்	 கட் ட	 உ வம்	 அண்டார் க்காவின்
வடக்கில்	 அட்சேரைக	 (latitude)	 85	 கிரிக் 	 சற் 	 அ கில்	 இ க்கிற .
தற்ேபாைதய	 இலங்ைக ம்	 அட்சேரைக	 85	 கிரிக் 	 அ கிேலேய
அைமந்தி க்கிற .	 மரிநில	 ெதால்	 தமிழர்களிைடேய	 ழக்கத்திலி ந்த	 உலக
வைரபடத்தில்	 அண்டார் க்கா	 நிலந க்ேகாட் ற் 	 அ ேக	 இ ந்த 	 என்பைத
இங்ேக	 கணக்கில்	 ெகாள்ள	 ேவண் ய 	 அவசியமாகிற .	 இன்ைறயிலி ந்
பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன் 	 மரி	 தீவிற் 	 ெதற்ேக	 மிக



அ காைமயிலி ந்த	அண்டார் க்கா	 நிலப்ப தியி ம்	 வணிக	 ேயற்றங்கைள
ெதால்	 தமிழ்	 வணிக	 ட்டைமப் க்கள்	 ஏற்ப த்தியி ந்ததன்	 ெதால்லியல்
ஆதாரங்களாக	இ க்கலாம்	இைவ.

இந்திய	ெப ங்கடல்	ப தியில்	(தற்ேபாைதய	இலங்ைகக் 	ெதற்கில்)	அட்சேரைக
85	 கிரிக் 	 அ காைமயிேலா	 அல்ல 	 அதன்	 மீேதா	 மரி	 தீ
இ ந்தி க்கேவண் ம்.	 (பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன் )	 மரி	 தீவின்	ெதன்
ப தியில்	 நிலந க்ேகாட் ற் 	 அ காைமயிலி ந்த	 அண்டார் க்கா
நிலப்ப தியி ம்	 க ைக	 தாவளங்கைள	 மரி	 நில	 வணிக	 ட்டைமப் கள்
கட் ெய ப்பியி க்கேவண் ம்.	 நிலந க்ேகாட் ற் 	 அ காைமயிலி ந்ததன்
காரணமாக	 அண்டார் க்கா	 ெவப்ப	 மண்டல	 மற் ம்	 மைழக்கா களால்
ழப்பட் ந்தி க் ம்.	 ற் 	 கணக்கில்	 ஆ கைள ம்,	 ஏரிகைள ம்,

மைலகைள ம்	உள்ளடக்கிய	நிலப்ப தியாக	ெசழித்தி ந்தி க் ம்.

ெதற் 	திைசயில்,	மிக	அ காைமயிலி ந்த	ெசழிப் 	மி ந்த	ெப ம்	 நிலப்ப தி
ஒன்றில்	 மரி	நில	ெதால்	தமிழர்கள்	நகர	 ேயற்றங்கைள ம்,	க ைக	தாவளக்

ேயற்றங்கைள ம்	நிச்சயம்	நிகழ்த்தியி ப்பார்கள்.	வடக்கில்	இலங்ைக	மற் ம்
ெதன்னிந்திய	நிலப்ப திகளில்	 ேயற்றங்கைள	நிகழ்த்தியைதப்ேபால.	தற்ேபா
ெசயற்ைகேகாள்	 ெதால்லியல்	 ஆய் களின்	 வழி	 ெவளிவ ம்	 அண்டார் க்கா
நிலப்ப தி	 எ த் 	 வ வங்கைள	 சிந் ெவளி	 எ த் 	 வ வங்க டன்	 ஒப்
ேநாக்கி	ஆய் 	 ெசய்வதன்	 லம்	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 ெதால்
தமிழர்க க் ம்	 அண்டார் க்க	 கண்டத்திற் மான	 ேயற்ற	 ெதாடர் கைள
உ தி	ெசய்ய	 ம்.

உலக	 வைரபடத்ைத	 உ வாக்கிய	 ெதால்	 தமிழ்	 வணிக	 ட்டைமப் கள்	 உள் ர்
சந்ைதக க் 	 உலகின்	 மற்ற	 ப திகளிலி ந் 	 வணிக	 ெபா ட்கைள
ெகாண் வ ம்	 ெபா ட் 	 தங்க ைடய	 க ைக	 தாவளங்கைள
கட் ெய ப் வதற்கான	இடங்கைள	 ேதர் 	ெசய்தி க்கேவண் ம்.	அப்ப 	 ேதர்
ெசய்யப்பட்ட	இடங்களில்	 னாங்	 படாங் ம்,	 ேபாஸ்னி	விேசாேகா	 நிலப்ப தி ம்,
இனி	 வ ம்	 அத்தியாயங்களில்	 நாம்	 காண	 இ க் ம்	 மத்திய	 மற் ம்
ெதன்னெமரிக்க	நிலப்ப திக ம்	அடங் ம்.

ேதர் 	ெசய்யப்பட்ட	நிலப்ப திகளில்	ெப ங்	கற்கைள	ெகாண் 	பிரமிட்	அைமப்பில்
க ைக	தாவள	கட் டங்கைள	கட் ெய ப்பியி க்கிறார்கள்.	மிக	 றிப்பாக	பிரமிட்
அைமப்பில்	அந்த	 கட் டங்கைள	 ெதால்	 தமிழர்கள்	 கட் யதன்	 ேநாக்கம்	 என்ன?
இதற்கான	விைடைய	அ த்த	அத்தியாயத்தில்	பார்ப்ேபாம்.
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ேலாயர்	 எகிப் 	 (Lower	 Egypt)	 என் 	 பிரித்தறியப்ப ம்	 எகிப்தின்	வடப தியில்
அைமந்தி க் ம்	 நகரம்	 கீசா.	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்
ஏற் க்ெகாண் க் ம்	 உலகின்	 மிகப்ெப ம்	 பிரமிட்டான	 தி	 கிேரட்	 பிரமிட்	 (The
Great	 Pyramid)	 இந்நகரத்தில்தான்	 அைமந்தி க்கிற .	 ைநல்	 நதியின்	 ேமற்
கைரயில்.	 (எகிப் 	மற் ம்	அதன்	 பாேராக்கைள	 றித் 	அறிந் ெகாள்ள	என
“எகிப்தின்	மர்மங்கள்:	பிரமி கள்,	The	Book	of	 the	Dead,	சாபங்கள்	மற் ம்	பல”
த்தகத்ைத	வாசிக்க ம்).

தி	கிேரட்	பிரமிட் டன்	ேசர்த் 	ேம ம்	இரண் 	பிரமிட்க ம்	அைவக க் 	எதிேர
ஸ்பிங்ஸ்	 கற்சிைல ம்	 கீசா	 பீட மிைய	 பல	 ஆயிரம்	 வ டங்களாக
அலங்கரித் க்ெகாண் க்கின்றன.	 தி	 கிேரட்	 பிரமிட்ைட ம்	 ஸ்பிங்ஸ்
கற்சிைலைய ம்	 கட் ெய ப்பிய 	 பாேரா	 ஃ 	 (இவ க் 	 சிேயாப்ஸ்	 என்கிற
ெபய ம்	 உண் )	 என் 	 தைலயில்	 அ த் 	 ெசால்கிற 	 வழைமயான
வரலாற்றாய் லகம்.	 நான்காம்	 அரச	 வம்சாவளிைய	 ேசர்ந்த	 இரண்டாம்	 பாேரா
இவன்.	 (இ ப க் ம்	 ேமற்பட்ட	 அரச	 வம்சாவளிகள்	 எகிப்ைத
ஆண் க்கின்றன).	இவ ைடய	காலம்	கி. .	2589	–	2566.

இதன்ப 	பார்ப்ேபாேமயானால்	கிேரட்	பிரமிட்	மற் ம்	 ஸ்பிங்ஸ்	கற்சிைலயின்	காலம்
இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 4500	 வ டங்கள்	 என்றாகிற .	 வழைமயான



வரலாற்றாய் லகம்	 நமக் 	 ெகா க் ம்	 காலக்கணக்கி .	 ஆனால்	 உண்ைம
ேவறாக	இ க்கிற .	நிலவியலின்	அ ப்பைடயி ம்	சரி	எகிப்தின்	பப்ைபரஸ்	மற் ம்
கல்ெவட்டாதாரங்களின்	 ப ம்	 சரி	 கீசாவிலி க் ம்	 இந்த	 ன் 	 பிரமிட்க ம்
அைவக க் 	 ன்பாக	 உட்கார்ந்தி க் ம்	 ஸ்பிங்ஸ்	 சிைல ம்	இன்ைறயிலி ந்
மார்	 பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ந்ைதயைவ	 என்பேத	 கண்ெணதிேர	 நிற் ம்

உண்ைமயாக	இ க்கிற .

ஸ்பிங்ஸ்	சிைல	 றித் ம்	அதன்	காலம்	 றித் ம்	 “ெல ரியா,	அட்லாண் ஸ்,	 :
தமிழர்	 கண்டம்”	 த்தகத்தில்	 விரிவாக	 எ தியி க்கிேறன்.	 அைத	 இங்ேக
தவிர்த் விட் 	கீசா,	சக் ரா	மற் ம்	அைபேடாஸ்	நகரங்களிலி க் ம்	பத்தாயிரம்
வ டங்க க் 	 ந்ைதய	ெப ங்கல்	கட் டங்கைள	 றித் 	விரிவாக	பார்ப்ேபாம்.
கிேரட்	பிரமிட் டன்	ேசர்த் 	அதற் 	அ கிலி க் ம்	மற்ற	இரண் 	பிரமிட்க ம்
ட	ெப ங்கல்	கட் டக்	கைலயின்	மிக	சிறந்த	உதாரணங்களாக	இ க்கின்றன.

கிேரட்	 பிரமிட் ற் 	 அ த் 	 இ ப்ப 	 பாேரா	 காப்ரியின்	 பிரமிட்	 என்கிற
வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்.	 பாேரா	 காப்ரி,	 பாேரா	 ஃ வின்	 மகன்.	 இந்த
பிரமிட் ற் 	 எதிரிேலேய	 ஸ்பிங்ஸ்	 சிைல	 அைமந்தி க்கிற .	 இதற் 	 அ த்
உ வில்	மிக	சிறிதாக	இ க் ம்	 ன்றாவ 	பிரமிட்	பாேரா	ெமன்க ர்	கட் யதாக
ெசால்லிக்ெகாள்கிற 	 வரலாற்றாய் லகம்.	 ெமன்க ர்,	 பாேரா	 காப்ரியின்	 மகன்.
இதில்	விேசஷம்	என்னெவன்றால்	இந்த	 ன் 	பாேராக்களின்	மம்மிக ேம	இந்த
பிரமிட்களிலி ந் 	எ க்கப்படவில்ைல.

அவர்கள்	 அந்த	 பிரமிட்கைள	 கட் யி ந்தால்தாேன	 அவர்க ைடய	 மம்மிக்கள்
அதற் ள்	 இ ந்தி க் ம்.	 ேம ம்	 அந்த	 பிரமிட்கள்	 மம்மிக்கைள
ைவப்பதற்கான மல்ல	 என்ப 	 நிச்சயமாக	 அந்த	 ன் 	 பாேராக்க ம்
அவர்க ைடய	 ன்ேனார்க ம்	 அறிந்ேதயி ந்தி ப்பார்கள்.	 அவர்க ைடய
காலத்திற் 	 பலாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்ேப	 கட்டப்பட்டைவ	 இந்த	 ன்
பிரமிட்க ம்	 அைவக டன்	 ேசர்ந்த	 ஸ்பிங்ஸ்	 சிைல ம்.	 இந்த	 ன்
பிரமிட்க டன்	 இ 	 நின் விடவில்ைல	 பாேரா	 ஃ வின்	 தந்ைதயான	 பாேரா
ஸ்ெநப் 	 கட் யதாக	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 கணக் 	 காட் ம்	 ேம ம்
ன் 	பிரமிட்க ம்	 ட	ெப ங்கல்	கட் டக்	கைல	ெதாழில்	 ட்பத்ைத	ெகாண்

பலயாரிம்	வ டங்க க் 	 ன்ேப	கட்டப்பட்டைவதான்.





கீசாவிற் 	 ெதற்ேக	 டஷூரில்	 பாேரா	 ஸ்ெநப் 	 கட் யதாக	 ெசால்லப்ப ம்	 ெரட்
பிரமிட் ம்,	ெபன்ட்	 பிரமி ம்	அைமந்தி க்கிற .	 டஷூ க் 	ெதற்ேக	ெம யமில்
அவன்	 கட் யதாக	 ெசால்லப்ப ம்	 ன்றாவ 	 பிரமிட்டான	 ஸ்ெடப்	 பிரமிட் ம்
அைமந்தி க்கிற .	இந்த	 ன்ைற ம்	 பார்த்த	 மாத்திரத்திேலேய	ெதரிந் வி ம்
இைவ	 உயர்	 ெதாழில்	 ட்ப	 உதவி டன்	 மிக	 கச்சிதமாக	 கட்டப்பட்ட	 ெப ங்கல்
கட் டங்கள்	 என்ப .	 இந்த	 ன்றில்	 ஒன்றில்	 ட	 பாேரா	 ஸ்ெநப் வின்	 மம்மி
ைவக்கப்பட் க்கவில்ைல.	சட் யிலி ந்தால்தாேன	அகப்ைபயில்	வர.



பாேராக்கள்	 தங்க ைடய	 மம்மிகள்	 ைவக்கப்ப ம்	 ெபட் 	 (சார்கபிகஸ்	 -
Sarcophagus)	ெதாடங்கி	மம்மி	ைவக்கப்பட் க் ம்	அைற,	 ன்	அைற	பின்	அைற
என் 	அைனத் 	அைறகளின்	 வர்களி ம்	 பக்கம்	 பக்கமாக	 The	 Book	 of	 the
Dead-ன்	 மந்திர	 வாசகங்கைள	 எ தி	 ைவக் ம்	 பழக்கம்	 ெகாண்டவர்களாக
இ ந்தி க்கிறார்கள்.	 இதற் 	 எந்த	 ஒ 	 பாேரா ம்	 விதிவிலக்கல்ல.	 ஆனால்
அதிசயமாக	ேமேல	நாம்	பார்த்த	ஆ 	பிரமிட்களில்	ஒன்றில்	 ட	எ த் 	என்கிற
வ வில்	சி 	கீரைல	 ட	பார்க்க	 யா .

எகிப்தில்	 பாேரானிய	 ஆட்சி	 ெதாடங் வதற் 	 (இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 5000
வ டங்க க் 	 ன் )	 ன்ேப	ைநயில்	நதியின்	 ேமற் 	கைரேயாரம்	இந்த	ஆ
பிரமிட்க ம்	 ேம ம்	 சில	 ெப ங்கல்	 கட் டங்க ம்	 இ ந்தி க்கின்றன.	 இந்த
பிரமிட்	 கட் டங்களின்	 பயன்பா 	 என்ன	 என்ப 	 ெதால்	 எகிப்தியர்கள்
அறிந்தி க்கவில்ைல	 என்பேத	 உண்ைம.	 தங்களின்	 கண்ெணதிேர	 மிக
பிரம்மாண்டமாக	 எ ந் 	 நின்ற	 பிரமிட்	 கட் டங்கைளப்	 ேபாலேவ	 தாங்க ம்
தங்க க்கான	 பிரமிட்கைள	 மீட் வாக்கம்	 ெசய்ய	 அவர்கள்	 யற்சி
ெசய்தி க்கிறார்கள்.

ஆனால்	 அவர்களின்	 காலத்திற் 	 பல	 ஆயிரம்	 ஆண் க க் 	 ன்ேப	 உயர்
ெதாழில் ட்பத்தின்	 உதவி டன்	ெப ங்கற்கைள	கச்சிதமாக	அ த் 	கட்டப்பட்ட
பிரமிட்க டன்	 (ேமேல	பார்த்த	ஆ 	பிரமிட்கள்)	அவர்களின்	ெதாழில்	 ட்பத்தால்
ேபாட் 	 என் 	 ெபயரளவிற் ம்	 ட	 ேபாட் 	 ேபாட	 யவில்ைல.	இதற்கான	 மிக
சிறந்த	உதாரணம்	பாேரா	ேடாஜசரின்	ஸ்ெடப்	பிரமிட்.	பாேரா	ேடாஜசர்	 ன்றாம்	அரச
வம்சாவளிைய	ேசர்ந்த	இரண்டாம்	பாேரா.	இவ ைடய	காலம்	கி. .	2630	–	2611.



தன் ைடய	 மம்மிைய	 ைவப்பதற்கான	 இடமாக	 சக்கரா	 ெநக்ேராேபாலீசீல்
(கீசாவிற் 	 ெதற்கில்	 இ க் ம்	 ப தி)	 ஸ்ெடப்	 பிரமிட்ைட	 கட் னான்.	 இைத
சாத்தியப்ப த்திய 	 ஈேமாெதப்	 என்கிற	 கட் டயியல்	 வல் நர்.	 (ஈேமாெதப்
றித் ம்	இந்த	 ஸ்ெடப்	 பிரமிட்	 றித் ம்	 மிக	விரிவாக	அறிந் ெகாள்ள	 என

“எகிப்தின்	 மர்மங்கள்”	 த்தகத்ைத	 வாசிக்க ம்).	 ரமாக	 அ க்கப்பட்ட
ண்ணாம் 	 கற்கைள ம்	 (limestone),	 ட்ட	 ெசங்கற்கைள ம்	 ெகாண்

கட்டப்பட் க்கிற 	ேடாஜசரின்	ஸ்ெடப்	பிரமிட்.

நாம்	 ேமேல	 பார்த்த	 ஆ 	 பிரதான	 பிரமிட்க ம்	 க ங்கற்கைள	 (granite	 stone)
ெகாண் 	 மாத்திரேம	 கட்டப்பட்டைவ.	 நவீன	 இயந்திரங்கைள	 ெகாண்
ள்ளியமாக	 ச ர	 கற்களாக	அ க்கப்பட்டைவ	 ேபால	 ேதாற்றம்	அளிக்க	 ய

க ங்கற்கள்	 அைவ.	 ஒவ்ெவான் ம்	 டன்	 கணக்கிலான	 எைட	 ெகாண்டைவ.
ேடாஜச க் 	 பிற 	 வந்த	 பாேராக்கள்,	 தங்கள்	 கண்	 ன்ேன	 உயர்ந் 	 நிற் ம்
ெப ங்கல்	 பிரமிட்க டன்	 ேபாட் ப்ேபாட	 யா 	 என்பைத	 உணர்ந்தவர்களாக
மாற் 	வழிைய	கைடபி க்க	ெதாடங்கியி க்கிறார்கள்.

தங்க ைடய	காலத்திற் 	பலாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன்பிலி ந் 	ேமற் 	கைர
வ ம்	 பரவியி ந்த	 ெப ங்கல்	 பிரமிட்க டன்	 தங்கள்	 ெபயைர	 இைணத்

ெகாள் ம்	 ேவைலைய	 ெசய்தார்கள்.	 அவர்க க் 	 பின்னால்	 வந்த
தைல ைறயினர்	 இந்த	 காரியத்ைத	 ெசய்தார்கள்	 என் 	 ெசால்வ 	 மிக ம்
ெபா த்தமாக	இ க் ம்.	 பாேரா	 ஃ 	 தான்	 கீசாவிலி க் ம்	 கிேரட்	 பிரமிட்ைட
கட் யதாக	 எந்த	 ஒ 	 எ த் 	 பதிைவ ம்	 கல்ெவட் 	 பதிைவ ம்	 விட்
ெசல்லவில்ைல	 என்ப 	 இங்ேக	 க்கியமாக	 கவனத்தில்	 ெகாள்ள	 ேவண் ய
விசயம்.	 உலக	 அற் தங்களில்	 ஒன்ைற	 உ வாக்கியவன்,	 தன் ைடய	 ெபயைர
அதில்	 கல்ெவட்டாக	 பதியாமல்	 “ேதேம”	 என் 	 கடந் 	 ெசன்றி ப்பான்	 என்
ெசால்வ 	அபத்தங்களில்	ஒன்றாகத்தான்	இ க்க	 ம்.

தங்க ைடய	 காலத்திற் 	 ன்பிலி ந்ேத	இ க் ம்	 ெப ங்கல்	 பிரமிட்கைள ம்
அதேனாட	 இைணந்தி ந்த	 ரங்க	 அைற	 கட் மானங்கைள ம்
தங்க க்கானதாக	 மாற்றிக்ெகாண்ட	 பாேராக்க க் 	 உதாரணங்கைள	 ஐந்தாம்
வம்சாவளி	 பாேராக்களிலி ந் 	 காண	 ம்.	 அ சிர்	 ெநக்ேராேபாலீசிலி ந்த
(கீசாவிற் 	 ெதற் ,	 சக் ராவிற் 	 வடக் )	 ஐந் 	 பிரதான	 ெப ங்கல்
கட் டங்கைள ம்	 ஐந்தாம்	 வம்சாவளி	 பாேராக்கள்	 ஒ வர்	 பின்	 ஒ வராக
தங்க க்கானதாக	மாற்றியைமத் க்ெகாண்டார்கள்.



தலில்	இந்த	காரியத்தில்	இறங்கிய 	பாேரா	ச ர்.	ஐந்தாம்	வம்சாவளியில்	வந்த
இரண்டாம்	 பாேரா.	 ன்ேப	 சிதிலமைடந் விட்ட	 ெப ங்கல்	 பிரமிட் ன்	 மீ
(பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ந்ைதய	இந்த	 ெப ங்கல்	 பிரமிட்களில்	 சில	 எப்ப
அழிவிற் 	உள்ளாயின	என்ப 	 றித் 	இரண்டாம்	ப தியில்	விரிவாக	பார்ப்ேபாம்)
ட்ட	 ெசங்கற்கைள	 ெகாண் 	 சிறிய	 அளவிலான	 பிரமிட்ைட	 கட்ட
யற்சித்தி ப்பைத	 ைகப்படத்தில்	காணலாம்.

அ த்தளமாக	 இ க் ம்	 ெப ங்கல்	 கட் மானங்களின்	 ெதாழில்	 ட்ப	 ேநர்த்தி
மற் ம்	 ள்ளியத் டன்	 ஒப்பி ைகயில்	 அதன்	 ேமல்	 எ ப்பப்பட் க் ம்
ண்ணாம் 	கற்கள்	மற் ம்	 ட்ட	ெசங்கற்களின்	ெதாழில்	 ட்ப	 ேநர்த்தி	 என்ப

எவ்வளவிற் 	 இரண்டாம்	 நிைலயில்	 இ க்கிற 	 என்பைத	 விளக்க	 ெப ம்
ஆய் கள்	 ஏ ம்	 ேதைவயில்ைல.	 மிக	 அப்பட்டமாக	 த்திக்ெகாண் க் ம்
இத்தைகய	 ரண்பா கைள	 றித் 	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 ம னம்
சாதித்தப 	 இ க்கிற .	 இதற்கான	 விளக்கமாக	 ன்ைவக்கப்ப ம்	 பதிலான
ம னத்ைத	விட ம்	ப ேமாசமாக	இ க்கிற .

ஐந்தாம்	 வம்சாவளி	 காலக்கட்டத்தின்ேபா 	 எகிப் 	 வதற் மான
பாேராக்களின்	 அதிகார ம்	 ெபா ளாதார ம்	 வீழ்ச்சிைய	 சந்தித்ததன்
காரணமாக	 அவர்கள்	 கட் ெய ப்பிய	 பிரமிட்கள்	 இப்ப 	 ஒன் ம்	 பாதி மாக
பல்ைலக்கட் வதாக	 விளக்கத்ைத	 த கிற 	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்.
ெபா ளாதார	 வீழ்ச்சிைய	 சந்தித் ெகாண் ந்த	ஆட்சியில்	அதி	 உயர்	 ெதாழில்
ட்பமான	 ெப ங்கல்	 கட் ட	 ெதாழில்	 ட்பங்கைள	 நிைனத் ம்	 ட	 பார்ப்ப

இயலாத	 காரியமாக	 இ ந்தி க் ம்.	 அப்ப யி க்க	 ெப ங்கல்	 ெதாழில்



ட்பத்திலான	அ த்தளத்ைத	எங்கி ந் 	பாேரா	ச ர்	ெபற்றி க்க	 ம்.

ச க் 	 அ த் 	 ஆட்சிக் 	 வந்த	 பாேரா	 ெநப்ரிர்கர்	 பிரமிட் ம்	 ெப ங்கல்
கட் டத்தின்	மீ 	 ட்ட	ெசங்கற்கைள	ெகாண் 	கட்டப்பட்டேத.	இவ க் 	அ த்
ஆட்சிக் 	 வந்த	 இவ ைடய	 மகன்	 பாேரா	 ெநப்ரிபிரின்	 பிரமிட் ம்	 அப்ப ேய.
இவ க் 	 அ த் 	 ஆட்சிக் 	 வந்த	 இவ ைடய	 சேகாதரன்	 பாேரா	 நி சிரின்
பிரமிட் ம்.	 அவர்களின்	 காலத்திற் 	 பலாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்பிலி ந்
அ சிர்	 ப தியில்	 ேகட்பாரற் 	 கிடந்த	 ெப ங்கல்	 கட் டங்கைள	 தங்க க்கான
பிரமிட்	கட் டங்களாக	மாற்றியைமத் க்ெகாண்டார்கள்.



ஐந்தாம்	வம்சாவளி	 பாேராக்கள்	மாத்திரமல்ல	அவர்க க் 	 க்கிய	மந்திரியாக
இ ந்தவர்க ம்	 ட	 இந்த	 காரியத்ைத	 ெசய்தி க்கிறார்கள்.	 இதற்கான
உதாரணம்	பாேரா	நி சிரின்	 தன்ைம	மந்திரியான	டசபசிஸ்.	பாேரா	ச ரின்	பிரமிட்
மற் ம்	 பாேரா	 நி சிரின்	 பிரமி ற் 	 இைடயிலி ந்த	 ெப ங்கல்	 கட் டத்ைத
தன் ைடய	மஸ்டபா	கட் டமாக	மாற்றியைமத் க்ெகாண்டான்.

ஐந்தாம்	வம்சாவளியின்	இ தி	பாேராவான	ஊனாஸ்	இவர்க க்ெகல்லாம்	ஒ 	ப



ேமேல	ேபாய்	ெப ங்கல்	கட் டத்ைத	தனக்கான	பிரமிட்டாக	மாற்றிய டன்	அதன்
வர்கள்	 வைத ம்	 The	 Book	 of	 the	 Dead-ன்	 மந்திர	 ெசாற்களால்	 நிரப்பித்

தள்ளிவிட்டான்.	நாம்	 ன் 	பார்த்த	பாேரா	ேடாஜசரின்	சக் ரா	ஸ்ெடப்	பிரமிட் ற்
அ கிலி க்கிற 	பாேரா	ஊனாசின்	பிரமிட்.





இவ க் 	 பின்	 ஆறாம்	 அரச	 வம்சாவளிைய	 ேதாற் வித்த	 தல்	 பாேராவான
ெடட் ம்	ஊனாஸ்	ெசய்த	அேத	காரியத்ைத	ெசய்தான்.	 ன்ேப	கட்டப்பட் ந்த
ெப ங்கல்	கட் டத்ைத	தன் ைடய	 பிரமிட்டாக	 மாற்றியைமத் 	அதன்	 வர்கள்

வதி ம்	மந்திர	எ த் க்களால்	நிரப்பி	ைவத்தான்.	பாேரா	ேடாஜசரின்	ஸ்ெடப்
பிரமிட் லி ந் 	 கண்ணில்	 ப ம்	 ெதாைலவில்	 வடகிழக்கில்	 இ க்கிற 	 பாேரா
ெடட் யின்	பிரமிட்.



இைவ	தவிர	சக் ரா	நிலப்ப தியில்	பல	 ரங்க	அைறக ம்,	 ரங்க	பாைதக ம்
ட	 இ க்கின்றன.	 இைவக ம்	 ெப ங்கற்கைள	 ெகாண் 	 கட்டப்பட்டைவேய.

ெசராப்பியம்	 ஆப்	 சக் ரா	 (Serapeum	 of	 Saqqara)	 ரங்கப்பாைத	 எகிப்திய
நாகரீகத்திற் ம்	 இதற் ம்	 என்ன	 ெதாடர் 	 என் 	 எ த்த	 எ ப்பிேலேய

வங்கைள	 உயர	 ெசய் விட	 ய .	 கிேலா	 மீட்டர்கள்	 நீளத்திற் 	 நீண்
ெசல் ம்	 அந்த	 ரங்கப்பாைதக் ள்	 பத் க் ம்	 ேமற்பட்ட	 பல	 டன்கள்	 எைட
ெகாண்ட	 ச ர	 ெபட் கள்	 கன	 கச்சிதமாக	 ைவக்கப்பட் க்கின்றன.	 எகிப்திய
நாகரீகத்தில்	 இதன்	 பயன்பா 	 என்ன	 என்பைத	 றித் 	 வழைமயான
வரலாற்றாய் லகம்	உ ப்ப யாக	வாைய	திறந்தபா ல்ைல.

வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 ெசால்வைதப்ேபால	 எகிப்தின்	 அைனத்
பிரமிட்கைள ம்	 அதன்	 பாேராக்கள்	 கட் ெய ப்பியி க்கவில்ைல.	 பாேரா
ேடாஜசரின்	ஸ்ெடப்	பிரமிட்ைட	தவிர	மற்ற	அைனத் 	பிரமிட்க ம்	எகிப்திய	நாகரீக
ேதாற்றத்திற் 	பல	ஆயிரம்	வ டங்க க் 	 ன்ேப	–	அதாவ 	இன்ைறயிலி ந்
மார்	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்ேப	 –	 அந்த	 நிலப்ப தியில்	 மற்ெறா

மக்களினம்	கட் ெய ப்பியி க்கிற .	அைவகைளத்தான்	பின்னர்	வந்த	எகிப்திய
பாேராக்கள்	தங்க க்கான	பிரமிட்களாக	மாற்றியைமத் க்ெகாண்டார்கள்.

பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்ேப	 ைநல்	 நதியின்	 ேமற் 	 கைரேயாரம்	 ெந க
ெப ங்கல்	 பிரமிட்	 கட் டங்கைள ம்	 ரங்க	 அைறகைள ம்	 கட் ய	 அந்த
மக்களினம்	 மரி	நில	தமிழினமாக	இ க்கலாம்	என் 	 ணியலாம்.	 றிஞ்சி	நில
வணிக	 ட்டைமப் களின்	வணிக	 ேயற்ற	கட் டங்கள்.	இைவக க் 	ெபயர்
க ைக	 தாவளங்கள்	 என்பைத	 ன்ேப	 பார்த்ேதாம்.	 பிரமிட்கள்	 அைனத் ம்
( னாங்	படாங்,	ேபாஸ்னியா	மற் ம்	இனி	நாம்	பார்க்க	இ க் ம்	ெதன்னெமரிக்க
பிரமிட்கள்)	ேசமிப் 	கிடங் 	கட் டங்களாக	பயன்ப த்தப்பட் க்க	ேவண் ம்.





உலகின்	மற்ற	 நிலப்ப திகளில்	தாங்கள்	அைமத்த	 பிரமிட்	கிடங் 	கட் டங்கைள
விட	 எகிப்திய	 பிரமிட்	 கிடங் க க் 	 மிக	 அதிக	 கவனத்ைத ம்,	 ள்ளிய
திட்டமிடைல ம்,	 உயர்	 ெதாழில்	 ட்பங்களின்	 அைனத் 	 அம்சங்கைள ம்
பயன்ப த்தியி க்கிறார்கள்	 ெதால்	 தமிழ்	 வணிக	 ட்டைமப் களின்	 கட் டயில்
வல் நர்கள்.	இந்த	 தல்	கவனம்	மற் ம்	 ள்ளிய	திட்டமிட க்கான	காரணம்
எகிப்திய	 நிலப்ப தியிலி ந் 	 மரி	 நிலத்திற் 	 ஏற் மதி	 ெசய்வதற்காக
ேசகரித் 	ேசமித் 	ைவக்கப்பட்ட	ெபா ளின்	தன்ைம	மற் ம்	வீரியம்.

கதிர்வீச் 	தன்ைம	ெகாண்ட	ெபா ட்கைள	எகிப்திய	பாைலவன	பரப் களிலி ந்
பிரித்ெத த் 	 அைவகைள	 பிரிமிட்	 கிடங் களில்	 ேசகரித் 	 பின் 	 மரி
நிலத்திற் 	 ஏற் மதி	 ெசய்தி க்கின்றன	 மரி	 நில	 வணிக	 ட்டைமப் கள்.
உதாரணமாக	 ேரனியத்ைத	 றிப்பிடலாம்.	 மரி	நில	ெதாழில்	 ட்ப	வல் நர்கள்
ேரனியம்	 ேபான்ற	 கதிரவீச் 	 தன்ைம	 ெகாண்ட	 ெபா ட்கைள	 தங்க ைடய

இயந்திரங்களில்	 அல்ல 	 தங்களின்	 அதி	 நவீன	 இயந்திரங்கைள
இயக் வதற்கான	எரிெபா ளாக	பயன்ப த்தியி க்கேவண் ம்.

உ தியான	 மற் ம்	 வலிைமயான	 க ங்கற்கைள	 (granite)	 மிக	 ள்ளிய	 ச ர
மற் ம்	 நீள்	 ச ர	 கற்களாக	 ெவண்ைணைய	 ெவட் 	 எ ப்பைதேபால
வாரிக்களிலி ந் 	 ெவட் ெய க்க	 நிச்சயம்	 அதி	 உயர்	 ெதாழில்	 ட்பத்ைத

அ ப்பைடயாக	 ெகாண் 	அ க் ம்	 இயந்திரங்கைள	 (cutting	 machines)	 மரி
நில	ெதாழில்	 ட்ப	வல் நர்கள்	பயன்ப த்தியி க்கிறார்கள்.	இப்ப 	ெவண்ைண
கட் கைள	ேபால	சர்வ	சாதாரணமாக	ெவட் ெய க்கப்பட்ட	கற்கள்	ஒவ்ெவான்றின்
எைட ம்	 பல	 	 டன்கைள	 தாண்ட	 ய .	 டன்	 கணக்கில்	 எைட	 ெகாண்ட



க ங்கற்கைள	 பல	 	கிேலா	 மீட்டர்கள்	ெதாைலவில்	அைமந்தி க் ம்	கட் ட
ேவைல	நைடெப ம்	ப திக க் 	சர்வ	சாதாரணமாக	நகர்த் வதற் ம்	அதி	உயர்
ேபாக் வரத் 	 ெதாழில்	 ட்ப	 க விகள்	 மற் ம்	 இயந்திரங்கள்
பயன்ப த்தப்பட் க் ம்.

இவ்வள 	 இயங் திறன்	 சக்தி	 வாய்ந்த	 கனரக	 க விகைள ம்
இயந்திரங்கைள ம்	இயக் வதற்கான	எரிெபா ள்	ேதைவைய	நிச்சயம்	 மரி	நில
ெபாறியியல்	 வல் நர்கள்	 ர்தி	 ெசய்தி ப்பார்கள்.	 அதன்	 ஒ 	 ப தியாகேவ
ேரனியம்	 ேபான்ற	 ெபா ட்க க்கான	 ெதாடர்	 ேத த ம்	 ஏற் மதி ம்

அைமந்தி க்கேவண் ம்.	இதற்கான	அட்ைசய	பாத்திரமாக	எகிப்திய	பாைலவனம்
ெசயல்பட் க்கேவண் ம்.

ைநல்	 நதியின்	 ேமற் 	 கைர	 வதி மி ந் 	 ெபறப்பட்ட	 ேரனியம்	 ேபான்ற
ெபா ட்கைள	அதி	உயர்	பா காப் 	ஏற்பா க டன்	ேசகரித் 	ைவக்க	 மரி	நில
வணிக	 ட்டைமப் களின்	ெபா தவி	ெபற்ற	ெபாறியியல்	வல் நர்கள்	எகிப்தின்
பாைல	வனப்ப தி	ெந கி ம்	ெப ங்கல்	பிரமிட்	கட் டங்கைள ம்	 ரங்க	பாைத
அைறகைள ம்	 கட் ெய ப்பியி க்கேவண் ம்.	 இந்த	 ெசயல்பா களின்	 காலம்
இன்றிலி ந் 	 மார்	 10,000	 வ டங்கள்	 ெதாடங்கி	 15,000	 வ டங்க க்
ந்ைதயதாக	இ க்கலாம்.

ேரனியம்	 ேபான்ற	ெபா ட்கைள	 பல	மாதங்க க் ,	வ டங்க க் 	ஓரிடத்தில்
ேசகரித் 	 ேசமித் 	 ைவக் ம்ேபா 	 அதற் 	 ேதைவப்ப ம்	 உயர்	 பா காப்
அைமப் கைள	 ர்த்தி	 ெசய் ம்	 விதமாக	 எகிப்திய	 பிரமிட்கைள	 வ வைமத்
திட்டமிட்ட	கட் யி க்கிறார்கள்	ெதால்	தமிழ்	 மரி	நில	ெபாறியியல்	வல் நர்கள்.
இதன்	மிக	சிறந்த	உதாரணம்	கீசாவிலி க் ம்	கிேரட்	பிரமிட்	 (பாேரா	 ஃ 	கட் ய
பிரமிட்	என் 	வழைமயான	வரலாற்றாய் லகம்	 றிப்பி ம்	பிரமிட்).

நாம்	 ேமேல	 பார்த்த	அைனத் 	ெப ங்கல்	 பிரமிட்க ம்	 உள்	அைற	வ வைமப்பில்
ஏறத்தாழ	ஒத்த	தன்ைம	ெகாண்டைவ.	 ேரனியம்	ேபான்ற	ஒத்த	தன்ைம	ெகாண்ட
ெபா ட்கைள	 ேசகரித் 	 ைவக்க	 ய	 இந்த	 கிடங் கள்	 ஒத்த
தன்ைம டன்தாேன	வ வைமக்கப்பட் க் ம்.	ைமய்ய	அைறயில்	டன்	கணக்கில்
எைட	 ெகாண்ட	 	 சீல்	 ைவக்கப்பட்ட	 ச ர	 க ங்கல்	 ெபட் 	 ஒன் 	 நிச்சியம்
இ க் ம்.	இந்த	ச ர	ெபட் ைய	 யி க் ம்	க ங்கல்	பலைக ம்	 ட	பல	
டன்	கணக்கிலான	எைட	ெகாண்டதாகத்தான்	இ க் ம்.



நாம்	 ேமேல	 பார்த்த	 ெப ங்கல்	 பிரமிட்கள்	அைனத்தின்	 ேமற்	 ைற	வ வைமப்
மற் ம்	அைறகளின்	 ைழவாயில்	அைமப் 	நமக் 	நன் 	பழக்கமான	ஒன் தான்.
இன்ைறக் ம்	 ெதன்னிந்தியாவின்	 நீலகிரி	 மைலப்ப திளில்	 காணப்ப ம்
ேதாடர்களின்	 கட் ட	 அைமப் டன்	 ெப ங்கல்	 பிரமிட்களின்	 கட் ட	 அைமப்
ஒத் ப்ேபாவைத	 கண்	 டாக	 காணலாம்.	 ேம ம்	 நம் ைடய	 கிராம	 றங்களில்
காணப்ப ம்	 ஓைல	 ல்களின்	 கட் ட	 அைமப்ைப ம்	 ெப ங்கல்	 பிரமிட்களின்
பிரதான	அைறயின்	கட் ட	அைமப்பில்	காணலாம்.

ேம ம்	ஒ 	அைறயிலி ந் 	மற்ெறா 	அைறக் 	ெசல் ம்	 ைழவாயி ம்	நம் ர்
கிராம	 றங்களில்	 காணப்ப ம்	 ஓைல	 ல்களின்	 ைழவாயி க்
ஒத்தி ப்பைத ம்	ெதளிவாக	 பார்க்கலாம்.	தாழ்வாக	கட்டப்பட் க் ம்	வாசலின்
வழி	 ைக	 நன் 	 வைலத் 	 ன்பக்கமாக	 னிந் 	 நம் ர்	 ல்க க் ள்
ெசல்வைத	ேபான்ேற	பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன் 	ெப ங்கற்கைள	ெகாண்
மரி	நில	ெபாறியியல்	வல் நர்கள்	கட் ய	பிரமிட்களின்	வாயிலின்	வழி	ெசன்றாக

ேவண் ம்.







பிரமிட்களின்	 பிரதான	அைறயில்	 ைவக்கப்பட் க் ம்	 டன்	 கணக்கிலான	 எைட
ெகாண்ட	 ஒற்ைற	 க ங்கல்லால்	 ெசய்யப்பட்ட	 ச ர	 ெபட் யிேலேய	 ேரனியம்
ேபான்ற	 ெபா ட்கைள	 ேசமித் 	 ைவத்தி க்கேவண் ம்	 மரி	 நில	 ெபாறியியல்
வல் நர்கள்.	 ேசமித் 	 ைவக்கப்பட் க் ம்	 அந்த	 ெபா ைள	 ஏற் மதிக்கான
காலம்	வ ம்	வைர	 பா காப்பாக	ைவத்தி க்கேவண் 	அதன்	 மீ 	க ங்கல்லால்
ெசய்யப்பட்ட	பலைக	வ விலான	 ைய ம்	ெகாண் 	 யி க்கிறார்கள்.



சக் ராவிலி க் ம்	 ெசராப்பியம்	 ரங்க	 அைறகளில்	 இேத	 ேபான்ற	 க ங்கல்
ெபட் கைள	காணலாம்.	அைனத் ம்	 ேரனியம்	ேபான்ற	கதிர்வீச் 	ெபா ட்கைள
ேசமிக்க	 பயன்ப த்தப்பட் க்கேவண் ம்.	 இந்த	 க ங்கல்	 ெபட் கைள
பாேராக்களின்	சர்காபிகஸ்	(சர்காபிகஸ்	–	பாேராக்களின்	மம்மி	ெசய்யப்பட்ட	உடைல
ைவக் ம்	 ெபட் )	 என் 	 ேவ க்ைக	 காட் க்ெகாண் க்கிற 	 வழைமயான
வரலாற்றாய் லகம்.	 பாேராக்கள்	 ெசய்தெதல்லாம்	 இந்த	 ச ர	 க ங்கல்
ெபட் களின்	மீ 	தங்க ைடய	ம ைம	வாழ்விற்கான	மந்திரங்கைள	கல்ெவட்டாக
ெச க்கி	ைவத்த 	மாத்திரேம.

ேம ம்	 ேரனியம்	 ேபான்ற	 ெபா ட்கைள	 பல	 மாதங்க க் 	 ேசகரித்
ைவக் ம்ேபா 	 உண்டாக	 ய	ெவப்பத்ைத	தணிக்க	 பிரமிட்	 மற் ம்	ெப ங்கல்
கட் டங்க க் 	 கீேழ	 மிக	 விரிவான	 நீேராட்ட	 கால்வாய்	 அைமப் கைள
உ வாக்கியி க்கிறார்கள்.	இதற்கான	நீர்	ைநல்	நதியிலி ந் 	ெபறப்பட் க்கிற .
தண்ணீைர	 ேதக்கி	 பிற 	 உந்தி	 தள் ம்	 நீர்	 உந் 	 நிைலய	 கட் டங்கைள ம்
எ ப்பியி க்கிறார்கள்	 ெதால்	 தமிழ்	 ெபாறியியல்	 வல் நர்கள்.	 இதற்கான
உதாரணம்	 அைபேடாசில்	 அைமந்தி க் ம்	 ெப ங்கல்	 கட் டம்.	 தற்ேபா 	 இந்த
கட் டத்ைத	 ஒசீரியான	 கட ளின்	 ேகாயில்	 என் 	 அைடயாளம்	 காட் கிற
வழைமயான	வரலாற்றாய் லகம்.

மரி	 நில	வணிக	 ட்டைமப் களின்	ெபா ளாதார	 உதவி டன்	 எகிப்திய	 பாைல
ெவளியில்	 ேரனியம்	ேபான்ற	ெபா ட்கைள	ேசகரித் 	ஏற் மதி	ெசய்யேவ	பிரமிட்
கட் டங்கைள	ெதால்	தமிழ்	ெபாறியியலாளர்கள்	கட் ெய ப்பினார்கள்	 என்பைத
எைத	 ெகாண் 	 உ தியாக	 ெசால்ல	 கிற ?	 எகிப்திய	 அ 	 சக்தி



ஆைணய ம்,	 சட்பரி	 பல்கைலகழகத்தின்	 ெஜய்மி	 பி ம்	இைணந் 	 நடத்திய
ஆய் களின்	 வில	்எகிப்திய	பிரமிட்கள்	அைமந்தி க் ம்	இடங்களில	்அதி ம்
க்கியமாக	சக் ரா	நிலப்ப தியில்	அளவிற் 	அதிகமான	கதிர்வீச் 	தன்ைமகள்

இ ப்பதாக	அறிவிக்கப்பட் க்கிற 	 (Journal	 of	 Environmental	 Radioactivity
vol	47,	p	-	245).

உட க் 	 பாதிப் கைள	 ஏற்ப த்த	 ய	 ேரடான்	 கதிர்வீச் 	 இ 	 என் 	 அந்த
அறிக்ைக	 கிற .	 ேரனியம்	 சிைத ம்ேபா 	 ேரடான்	கதிர்கள்	ெவளிப்ப ம்.
மனிதர்க க் 	 ேகன்சர்	 ேபான்ற	 பாதிப் கைள	 ஏற்ப த்த	 ய 	 ேரடான்
கதிர்வீச் .	 இந்த	 ப திகளில்	 ேவைல	 ெசய் ம்	 பணியாளர்கள்	 மற் ம்	 ற் லா
பயணிகளின்	 பா காப்ைப	 உ தி	ெசய் ம்	விதமாக	இந்த	கதிர்வீச்சின்	அளைவ
ைறப்பதற்கான	நடவ க்ைககைள ம்	 ன்	ைவக்கிற 	இந்த	அறிக்ைக.

“The	 highest	 level—5809	 becquerels	 of	 radon	 per	 cubic	 metre—was	 in	 the
Sakhm	 Khat	 Pyramid	 at	 Saggara,	 south	 of	 Cairo.	 Nearby,	 there	 were	 1202
becquerels	per	cubic	metre	 in	 the	Abbis	Tunnels	and	816	becquerels	per	cubic
metre	in	the	Serapeum	Tomb.”

கீேழ	வி ந்தா ம்	 மீைசயில்	 மண்	ஒட்டவில்ைல	 என்கிற	 கைதயாக	 பிரமிட்கைள
கட்ட	 பயன்ப த்தப்பட் க் ம்	 க ங்கற்களிலி ந் 	 ேரடான்	 ெவளிேய வதாக
அந்த	அறிக்ைக	சப்ைப	கட் கிற .

மரி	 நில	 ெபாறியியல்	 வல் நர்கள்	 ேரனியத்ைத	 ேசகரித் 	 ஏற் மதி	 ெசய்ய



பயன்ப த்திய	 எகிப்திய	 பிரமிட்கள்	 மற் ம்	 ரங்க	 அைறகளில்	 ேரனிய
கதிர்வீச்சின்	பாதிப் கள்	இ ந் தாேன	ஆகேவண் ம்.
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அெமரிக்க	 கண்டம்	 இயற்ைக	 வளங்களில்	 அல்ல	 அல்ல	 ைறயாத	 அட்ைசய
பாத்திரம்	 என்பைத	 மரி	 நில	 வணிக	 ட்டைமப் கள்	 நன்றாகேவ
உணர்ந்தி க்கேவண் ம்.	இதற்கான	சான் 	ெப 	(Peru)	நிலப்ப தி	 வதி ம்
பரவிக்கிடக் ம்	அவர்க ைடய	ெப ங்கல்	க ைகத்	தாவள	கட் டங்கள்.	இைவ
ெதால்	தமிழர்க ைடய தான்	என் 	எதன்	அ ப்பைடயில்	ெசால்கிேறாம்?	தமிழக
கல்ெவட் கள்	வணிக	 க ைக	தாவள	 யி ப் கள்	 எப்ப யானதாக	இ க் ம்
என் 	ெகா க் ம்	விளக்கத்திலி ந் .	இந்த	விளக்கம்	ஒன் 	மட் ேம	ெப விய
ெப ங்கல்	 கட் டங்கள்	 ெதால்	 தமிழர்க ைடய 	 என்பைத	 நி பிக்க
ேபா மானதாக	இ க் மா	என்றால்	நிச்சயம்	இல்ைலதான்.

ஆனால்	 ெப விய	 ெப ங்கல்	 கட் டங்கைள	 றித் 	 வழைமயான
வரலாற்றாய் லகம்	 ெகா க் ம்	 அபத்த	 விளக்கங்கைள	 விட	 இ 	 எவ்வளேவா
ேமல்	என்பைத	உ தியாக	ெசால்ல	 ம்.	தமிழ்	கல்ெவட் கள்	 றிப்பி ம்	க ைக
தாவளங்கைள	 றித் 	 பார்த் விட் 	 பிற 	 ெப விய	 ெப ங்கல்	 கட் டங்கைள
பார்ப்ப 	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.	க ைக	தாவளம்	என்கிற	ெசால்	கி.பி.	10-ஆம்
ற்றாண் க க் 	 பிறேக	 தமிழக	 கல்ெவட் களில்	 ேதான் வதாக	ஆய் கள்



ெசால்கின்றன.

இன்ைறயிலி ந் 	 ஆயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்பிலி ந்தான்	 இந்த	 ெசால்
கல்ெவட் களில்	ேதான் கிற 	என் 	ெசால்வதின்	அர்த்தம்,	இந்த	ெசால்	ஆயிரம்
வ டங்க க் 	 ன் தான்	 ேதான்றி	 ழக்கத்திற் 	 வந்த 	 என்ப
அர்த்தமாகா .	இந்த	ெசால்	பயன்ப த்தப்பட்ட	இந்த	காலக்கட்டத்திற் 	 ந்ைதய
கல்ெவட் கள்	 நமக் 	 அதிகம்	 கிைடக்கவில்ைல	 என்பேத	 அர்த்தமா ம்.	 இனி
வ ம்	 காலங்களில்	 நிச்சயம்	 கிைடக் ம்.	 க ைக	 தாவளங்கள்	 எப்ப யான
ேதாற்றத்திலி க் ம்	என்பைத	 றித் 	கி.பி.	11	–	12-ஆம்	 ற்றாண்ைட	ேசர்ந்த

க்ேகாட்ைட	மாவட்ட	கல்ெவட்ெடான் 	ேப கிற .

க்ேகாட்ைட	 ெசல் 	 கிராமத்தில்	 கிைடத்த	 இந்த	 கல்ெவட் 	 64	 க ைக
தாவளங்கைள	அறி கப்ப த் கிற .	க ைக	தாவளங்கள்	இன்ைறய	இரயில்ேவ
சந்திப் கைள	 ேபான்ற 	என்பைத	 ன்ேப	 பார்த்ேதாம்.	அதாவ 	க ைவ	தாவள
நகரிலி ந் 	 எட் 	 திைசயி ம்	 பாைதகள்	 ெசல் ம்.	 எட் 	 திைசயிலி ந் ம்
வணிக	ெபா ட்கள்	இந்த	 க ைக	தாவளத்திற் 	வந் 	 பிற 	அங்கி ந் 	 ஏற்ற
இடங்க க் 	ெசல் ம்.

ஆயிரம்	வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 க ைக	தாவள	 நகரம்	 என்ப 	 நான் 	 ட்
சந் கள்	ெகாண்ட	ஒ 	சிறிய	நகரமாக	இ க்கலாம்	என் 	கற்பைன	ெசய் விட
ேவண்டாம்.	 ெசல் 	 கல்ெவட் 	 றிப்பி ம்	 க ைக	 தாவள	 நக க் ள்	 18
பட்டணங்க ம்,	 32	 ேவளா ரங்க ம்,	 ற் 	 கணக்கான	 கிடங் க ம்
இ ந்தி க்கின்றன.	 இேத	 ேபான்ற	 64	 க ைக	 தாவளங்கைள	 பற்றி ம்
றிப்பி கிற 	அந்த	கல்ெவட் .	தமிழ்	ஊர்	ெபய டன்	 பட் ணம்	என்கிற	ஒட்

வந்தால்	 அ 	 கட க் 	 அ கிலி க் ம்	 ைற க	 நகரம்	 என்பைத	 எளிதாக
அைடயாளம்	 கண் க்ெகாள்ள	 ம்.	அப்ப ெயன்றால்	 ெசல் 	 கல்ெவட்
றிப்பி ம்	 ஒ 	 க ைக	 தாவள	 நக க் ள்	 18	 ைற க	 பட் ணங்கள்

இ ந்தி க்கின்றன.

அந்த	பட் ணங்களின்	வீதிகள்	 வ ம்	விண்ைண	ெதா ம்	மாடங்கள்	ெகாண்ட
மாளிைககள்	 இ ந்ததாக ம்	 அேத	 கல்ெவட் 	 றிப்பி கிற .	 வணிக
ட்டைமப் களில்	இ ந்த	ெப 	வணிகர்களின்,	அந்த	 ட்டைமப் க்களில்	 பணி
ரிந்த	 அதிகாரம்	 மற் ம்	 ெசல்வாக் 	 மிக்க	 அதிகாரிகளின்,	 கப்பல்கைள
ெசாந்தமாக	 ெகாண் ந்த	 ெசல்வந்தர்களின்	 மாளிைககள்	 அைவ	 என்பதில்
சந்ேதகேம ம்	இ க்க	 யா .	விண்ைண	ெதா ம்	உயரத்திற்கான	மாடங்கைள
ெகாண்ட	மாளிைககள்	என்ப 	 உயர் 	நவிற்சி	என் 	ெகாண்டா ம்	அபரிதமான
ெசல்வ	ெசழிப்ைப	ெவளிக்காட் ம்	மாளிைககளாக	அைவ	இ ந்தி க் ம்	என்
உ தியாக	 றலாம்.



ேவளா ரங்கள்	 என்ப 	 சி 	 வணிக	 ட்டைமப் கள்	 இயங்கிய	 நகரப்ப தி.
இவர்கள்	 ெப ம்	 வணிகர்க க் 	 கீழ்	 தங்களின்	 வணிக	 ெதாழிைல
கட்டைமத் க்ெகாண்டவர்களாக	 இ க்கலாம்.	அ த் 	 இ பத்தி	 நான் 	 மணி
ேநர ம்	 காவல்	 கண்காணிப்பிலி ந்த	 கிடங் கள்	 க ைக	 தாவளத்திற் ள்
இ ந்தி க்கிற .	இ பத்தி	 நான் 	மணி	 ேநர ம்	காவல்	கண்காணிப்பிலி ந்த
கிடங் கள்	 என்றால்	 அைவகளில்	 ேசகரித் 	 ைவக்கப்பட் ந்த	 ெபா ட்களின்
மதிப் 	எப்ப யான 	என்பைத	எளிதாக	ஊகித் 	விடலாம்.

ஆக,	 க ைக	 தாவளம்	 என்ப 	 அதன்	 அளவில்	 ெப ம்	 ேகாட்ைடயாக
விளங்கியி க்கிற .	 வணிக	 ட்டைமப் கள்	 மற் ம்	 கடல்	 வணிகத்தால்
ெசல்வந்தர்களாக	 ெகாழித்த	 சில	 தனி	 மனிதர்களின்	 யாதீன	 கட் ப்பாட் ல்
ெசயல்பட்ட	 மற் ம்	 இயங்கிய	 ேகாட்ைட	 க ைக	 தாவளம்.	 இைவ	 ேபான் 	 64
க ைக	 தாவள	 ேகாட்ைடகள்	 இ ந்ததாக	 ெசல் 	 கல்ெவட் 	 ெசால்கிற .
மார்	 3000	வ டங்க க் 	 ற்பட்ட	காவிரி ம்பட் ணம்	ெதால்	தமிழர்க ைடய

க ைக	தாவள	ேகாட்ைடக க்கான	அ த்த	எ த் காட் .	தமிழர்களின்	க ைக
தாவள	 வணிக	 ேகாட்ைடகள்	 தி ெமன் 	ஆயிரம்	 இரண்டாயிரம்	ஆண் 	 கால
இைடெவளியில்	ேதான்றியைவயாக	இ க்க	 யா .

பலாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ெதாடர்ந்த	 ெப ம்	 கடேலா ம்	 வணிக	 பாரம்பரியம்
ஒன்றின்	 ெதாடர்ச்சியாகேவ	 காவிரி ம்பட் ண ம்,	 ெசல் 	 கல்ெவட்
றிப்பி ம்	 க ைக	 தாவளங்க ம்	 ெசயல்பட் க்கின்றன.	 பத்தாயிரம்

வ டங்க க் 	 ற்பட்ட	 மரி	 நில	 ெதால்	 தமிழ்	 நாகரீகத்தில்	 இ 	 ேபான்ற
ற் க்கணக்கான	 க ைக	 தாவள	 ேகாட்ைடகள்	 ெசயல்பட் க்கேவண் ம்.

உள்நாட் ம்	கடல்	கடந் 	உலகின்	பல	 ைலகளி ம்.	பத்தாயிரம்	வ டங்க க்
ந்ைதய	 மரி	 நில	 தமிழ்	 வணிக	 ட்டைமப் களின்	 க ைக	 தாவள

ேகாட்ைடக க் 	மிக	 சிறந்த	 உதாரணமாக	ெப வியா	ெப ங்கல்	கட் டங்கைள
ணிந் 	 றலாம்.	 நம் ைடய	 இந்த	 ேகாட்பாட்ைட	 நி பிக் ம்	 ெதால்லியல்

ஆதாரங்கள்	நிச்சயம்	இனி	வ ம்	நாட்களில்	ெவளிப்ப ம்	என்கிற	நம்பிக்ைகயின்
அ ப்பைடயில்	இந்த	 ணி .

ெப வின்	 ஸ்ேகா	 (Cuzco),	பிசாக்	 (Pisac),	மச் 	பிச் 	 (Machu	 Picchu)	மற் ம்
ட் காக்கா	 (Titicaca)	ேபான்ற	ப திகளில்	பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ந்ைதய
மரி	 நில	வணிக	 ட்டைமப் களின்	 க ைக	தாவள	 ெப ங்கல்	 ேகாட்ைடகைள

ஏக	 தாராளமாக	 காணலாம்.	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 இந்த	 ெப ங்கல்
கட் டங்கைள	கட் ய 	இன்காக்கள்	 (Incas)	என் 	ேபாகிற	ேபாக்கில்	ெபாத்தாம்
ெபா வாக	 அைனத்ைத ம்	 இன்காக்களின்	 வரலாற் 	 கணக்கில்	 எ தி
ெசல்கிற .

தற்ேபாைதய	 ஸ்ேகா	மாநிலத்தில்	அைமந்தி க் ம்	ேகாரிகான்சா	 (Coricancha)



மற் ம்	சாக்சி வமான்	(Sachsayhuaman)	ப திகளில்	பத்தாயிரம்	வ டங்க க்
ந்ைதய	ெப ங்கல்	க ைக	தாவள	ேகாட்ைடகளின்	ெதால்	ெபா ள்	மிச்சங்கைள

காணலாம்.	 இதற் 	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 பின் 	 வந்த	 இன்காக்கள்
ெப ங்கல்	 க ைக	 தாவள	 ேகாட்ைடகைள	 தங்களின்	 பயன்பா க க் 	 ஏற்ற
வைகயில்	மாற்றியைமத் க்ெகாண்டார்கள்.	இன்காக்கைள	அழித்ெதாழித் 	ேவர்
அ த்த	 ஸ்பானியர்கள்	 ெப ங்கல்	 க ைக	 தாவள	 கட் டங்களின்	 மீ
தங்க ைடய	கட் டங்கைள	கட் ெய ப்பிக்ெகாண்டார்கள்.

இைவ	தவிர	 சின்ெசேரா	 (Chinchero),	இன் 	 ன்க் 	 (Inti	 Punku),	 சி ஸ்டானி
(Sillustani),	 யிட்ேடா	 (Chucuito),	 அம 	 	 (Amaru	 Muru),	 ஹூவயத்ரா
(Huaytara),	 ஹூவ க்ேகா	 பாம்பா	 (Huanuco	 Pampa)	 என் 	 ெப வின்	 மற்ற
ப திகளி ம்	 மரி	 நில	 வணிக	 க ைக	 தாவள	 ேகாட்ைடகளின்	 எச்சங்கைள
காண	 ம்.	நாம்	இ வைர	பார்த்த	 னாங்	படாங்,	ேபாஸ்னியா	மற் ம்	எகிப்
ேமற் 	 கைர	 ேபான்றில்லாமல்	 ெப வில்	 ேகாட்ைட	 ெகாத்தளங்க டன்	 மிக
விரிவான	 ேயற்றங்கைள	 நிகழ்த்தியி க்கேவண் ம்	 மரி	 நில	 ெதால்
தமிழர்கள்.

மரி	 நில	 ெப ம்	 வணிகர்கள்	 மற் ம்	 அரசியல்	 ெசல்வாக்க	 மிக்கவர்களின்
ெசா 	 மற் ம்	 ஓய் 	 கால	 மாளிைககள்	 ேமேல	 பார்த்த	 இடங்களில்
கட்டப்பட் ந்தி க்கேவண் ம்.	 ெப விய	 க ைக	 தாவள	 ேசமிப் 	 கிடங் களில்
ெதன்னெமரிக்க	 மற் ம்	 மீேசா	 அெமரிக்க	 நிலப்ப திகளிலி ந் 	 ெபறப்பட்ட
உற்பத்தி	ெபா ட்கைள	ேசமித் 	ைவக்க	 ய	 ற் க்	கணக்கான	கிடங் க ம்
கட்டப்பட் க்கின்றன.	அதில்	 க்கியமான 	 உண 	 தானியங்கைள	 ேசகரித்
ேசமித் 	ைவக்க	 ய	 திர்கள்.



இன்ைறக் ம்	 ட	தமிழக	கிராம	ப திகளில்	தானியங்கைள	பல	மாதங்க க்
ேசமித் 	 ைவக்க	 ய	 திர்கைள	 காண	 ம்.	 தரங்கம்பா க்
அ கிலி க் ம்	 ெபாைறயாற்றில்	 என் ைடய	 தாயாரின்	 ர்வீக	 வீ 	 இ ந்த .
பின் றம்	 ெபரிய	 ேதாட்டத் டன்	 ய	 சற்ேற	 ெபரிய	 வீ 	 அ .	 அந்த	 வீட் ன்
திண்ைணயில்	 ஒ 	 ைலயாக	 ெப ம்	 திர்	 இ ந்ததாக	 என் ைடய	 தாயார்
ெசால்ல	 ேகட் க்கிேறன்.	அதில்	 பல	மாதங்க க் 	 ேதைவப்ப ம்	ெநல் ம்	சில
ேவைலகளில்	அரிசி ம்	ேசமித் 	ைவக்கப்பட் க் ம்	என் 	என் ைடய	தாயார்

வார்.



தி டன்	 எனக் 	 ேநர 	 அ பவ ம்	 உண் 	 (நம்மில்	 பல க் ம்	 இ க் ம்).
என் ைடய	 ெபரிய	 சித்தியின்	 வீட் ல்	 (சித்தியின்	 வீ ம்	 ெபாைறயாற்றிேலேய
இ க்கிற )	 திைர	 பார்த்தி க்கிேறன்.	 அப்ேபா 	 ஆறாம்	 வ ப்
ப த் க்ெகாண் ந்ததாக	 நிைன .	 வி ைறயில்	 சித்தி	 வீட் ற்
ெசன்றி ந்தேபா 	என் ைடய	தாயா ம்	சித்தி ம்	ேசர்ந் 	என்ைன	அவர்களின்
தைலக் 	 ேமலாக	 க்கி	அந்த	 தி க் ள்	இறக்கிவிட் ,	 மரப்ப 	ஆலாக்கில்
அரிசிைய	அள்ளி	ெவளியில்	இ ந்த	 றத்தில்	ெகாட்ட	ெசான்ன 	ேநற் 	நடந்த
காட்சிேபால	இன்ைறக் ம்	நிைனவில்	இ க்கிற .

பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ந்ைதய	நம் ைடய	 மரி	நில	 தாைதயர்கள்	இேத
திர்கைள	 தானியங்கைள	 ேசமிக்க	 ேவண் 	 ெப விய	 நிலப்ப திகளில்

தங்களின்	 க ைக	 தாவளக்	 ேகாட்ைடகளில்	 கட் யி ந்தி க்கிறார்கள்.	 இந்த
ெப ங்கல்	 திர்கள்	 இரண் 	 விதமாக	 பயன்ப த்தப்பட் க்கேவண் ம்.
தலாவ 	 க ைக	 தாவளக்	 ேகாட்ைடயிலி ந்த	 தமிழ்	 களின்	 உண

ேதைவைய	 ர்த்தி	ெசய்வதற் ம்	இரண்டாவதாக,	ேதைவக் 	 ேபாக	 திர்களில்
ேசமிக்கப்பட்ட	 தானியங்கைள	 மரி	 நிலத்திற் 	 ஏற் மதி	 ெசய்வதற் ம்
பயன்ப த்தியி ப்பார்கள்.

பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 மரி	 நில	 வணிக	 ட்டைமப் களின்
ேயற்ற	 நகரங்கள்	 (க ைக	 தாவளங்கள்)	 ேதாற்றத்தில்	 எப்ப 	இ ந்தி க் ம்

என்பைத	கற்பைன	ெசய் 	பார்க்க	உதவியாக	இ க்க	 யைவ	 ஸ்ேகா	நகரின்
ேகாரிகான்சா	(Coricancha)	மற் ம்	சாக்சி வமான்	(Sachsayhuaman)	ப திகளில்
காணப்ப ம்	 ெப ங்கல்	 கட் ட	 இ பா கள்.	 மரி	 நிலத்தில்
கட் ெய ப்பப்பட் ந்த	 நா களின்	 நகரங்கள்	 ேதாற்றத்தில்	 எப்ப யானதாக
இ ந்தி க் ம்	 என்பைத ம்	 ட	 இந்த	 ெப ங்கல்	 இ பா கைள	 ெகாண்
ஓரளவிற் 	கற்பைன	ெசய் விட	 ம்.

ஓரளவிற் 	 மாத்திரேம	 காரணம்	 ன்ேப	 பார்த்தைத	 ேபால	 க ைக	 தாவள
ேகாட்ைடகள்	 (வணிக	 ேயற்றங்கள்)	 பல	 ப திகளில்	 உற்பத்தி	 ெசய்யப்பட்ட
ெபா ட்கைள	ஓரிடத்தில்	 ேசகரித் 	 ேசமித் 	 பிற 	 மரி	 நிலத்திற் 	 ஏற் மதி
ெசய் ம்	 பணிைய	 க்கியமாக	 ெகாண் ந்ததால்	 மரி	 நில	 மக்களின்	 ச க
மற் ம்	 அரசியல்	 ெசயல்பா க டன்	 ஒப்பி ைகயில்	 அைவகளின்	 ச க
ெசயல்பா கள்	 என்ப 	 மிக ம்	 கிய	 ஒன்றாகேவ	 இ ந்தி க் ம்.
ேகாரிகான்சா	மற் ம்	சாக்சி வமான்	க ைக	தாவளங்களின்	ச க	ெசயல்பா கள்
வணிகம்	 மற் ம்	 ஏற் மதி	 இரண்ைட	 மாத்திரேம	 அ ப்பைடயாக
ெகாண் ந்தி க் ம்.

ஆக	இைவ	இரண்ைட ம்	சார்ந்த	கட் டங்கைள	மாத்திரேம	ேகாரிகான்சா	மற் ம்
சாக்சி வமான்	 இ பா களில்	 காண	 ம்.	 அதிகம்	 ெதாழிற்சாைல



கட் டங்கைள ம்	 ைறந்த	 அளவில்	 யி ப் 	 கட் டங்கைள ம்
ெகாண்டைவயாக	 அைமக்கப்பட்ட 	 ேகாரிகான்சா ம்,	 சாக்சி வமா ம்.

யி ப் 	கட் டங்க ம்	 ட	இந்த	க ைக	தாவளங்கைள	கட் ப்ப த்திய	ெப
ெசல்வந்தர்களின்	 மாளிைகயாக ம்	 (உல்லாச	 மற் ம்	வி ப் 	 கால	 மாளிைககள்)
அதிகாரிகள்	 மற் ம்	 ெதாழிலாளர்களின்	 யி ப் 	 கட் டங்களாக ம்
இ ந்தி க் ம்.

ெதன்னெமரிக்க	 நிலப்ப திகள்	 வதிலி ந் ம்	 விைல	 மதிப் 	 மிக்க
கனிமங்கள்	 ேசகரிக்கப்பட் 	 பின் 	 அைவ	 உ க்கப்பட் 	 மரி	 நிலத்திற்
ஏற் மதி	 ெசய்யப்பட்ட ம்	 நடந்தி க்கேவண் ம்.	 இதற்கான	 உதாரணத்ைத
சாக்சி வமான்	இ பா களில்	காணலாம்.

சாக்சி வமானில்	 காணப்ப ம்	 அேத	 வட்ட	 கட் ட	 அைமப்ைப	 மார்	 5000
வ டங்கள்	 பின் 	 ேதான்றிய	 சிந் ெவளி	 நாகரீகத்தி ம்	 காண	 ம்.
சிந் ெவளி	நாகரீகம்	சந்ேதகத்திற் 	இடமின்றி	ெதால்	தமிழர்க ைடய 	என்ப
நி பனமாகிவிட்ட 	 என்பைத	 இங்ேக	 க்கியமாக	 கவனத்தில்	 ெகாள்ள
ேவண் ம்.	(சிந் ெவளி	நகரங்கள்	 றித் 	விரிவாக	இந்த	 த்தகத்தின்	 ன்றாம்
ப தியில்	 பார்ப்ேபாம்).	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 சிந் ெவளியில்
காணப்ப ம்	வட்ட	வ வ	அைமப் 	கழி 	நீர்	அைமப்பின்	ஒ 	ப தி	என்கிற .



ேகாரிகான்சா	 ெப ங்கல்	 க ைக	 தாவள	 கட் ட	 இ பா கைள	 இன்காக்கைள
அழித்ெதாழித்த	 ஸ்பானியர்கள்	 வ மாக	 தங்க ைடய	 கட் டத்திற்கான
அ த்தளமாக	 பயன்ப த்திக்ெகாண்டார்கள்.	 இ 	 நைடெபற்ற 	 கி.பி.	 16-ஆம்
ற்றாண் க் 	பிற .

சாக்சி வமான்	 ெப ங்கல்	 க ைக	 தாவளத்ைத	 இயற்ைக	 அழ 	 ெகாழிக் ம்
இடமாக	பார்த் 	கட் ெய ப்பியி க்கிறார்கள்	 மரி	நில	ெபாறியியல்	வல் நர்கள்.



மைல	 க 	 ஒன்ைற	 சமதளமாக	 மாற்றியப்	 பிற 	 அதன்	 மீ 	 சாக்சி வமான்
வணிக	 யி ப் கைள	 உள்ளடக்கிய	 ேகாட்ைடைய	 அைமத்தி க்கிறார்கள்.
ேகாட்ைட	 ன்ற க் 	ெப ங்கல்	மதில்	 வர்க க் 	இைடேய	மிக	பா காப்பாக
அைமக்கப்பட் க்கிற .

ேகாரிகான்சா	 மற் ம்	 சாக்சி வமான்	 ெப ங்கல்	 கட் ட	 இ பா கைள	 இன்கா
நாகரீகத் டன்	 ச் ேபாட் விட் 	 ேவ 	 ேவைல	 பார்க்க	 ெசன் விட்ட
வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்.	 தங்க ைடய	 காலத்திற் 	 பலாயிரம்
வ டங்க க் 	 ன்பிலி ந் 	அந்த	நிலப்ப தியிலி க் ம்	ெதால்	தமிழர்களின்
க ைக	 தாவள	 ேகாட்ைட	 கட் ட	 இ பா கைள	 தங்களின்	 பயன்பாட் ற்ெகன்
அவர்கள்	 மாற்றியைமத் க்ெகாண்டதற்கான	 ெதால்லியல்	 ஆதாரங்கைள
சாக்சி வமானிேலேய	 தாராளமாக	 காண	 ம்.	 இதற்கான	 ெதளிவான
விளக்கத்ைத	 இ வைர	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 அளித்தபா ல்ைல.
ேம ம்	சாக்சி வமான்	இ பா கள்	இன்காக்களின்	 ரிய	ேகாயில்	(Sun	Temple)
மற் ம்	 சந்திர	 ேகாயிைல	 (Moon	 Temple)	 ேசர்ந்த 	 என் ம்	 ெசால்கிற .
இதற்கான	 ெதால்லியல்	 ஆதாரங்கைள	 அதனால்	 காட்ட	 யவில்ைல	 என்ப
ேவ 	விசயம்.





ஸ்ேகாவிற் 	வடகிழக்கில்	இ க்கிற 	பிசாக்	(Pisac)	நகரம்.	 மரி	நில	வணிக
ட்டைமப் கள்	இந்த	க ைக	தாவளக்	ேகாட்ைடைய	கட் ெய ப்பியதன்	ேநாக்கம்

இந்த	 நிலப்ப தி	 தானியங்கைள	 மரி	 நிலத்திற் 	 ஏற் மதி	 ெசய்வதற்காக
ேவண் யி ந்தி க்கலாம்.	 இந்த	 ேகாட்ைடைய ம்	 மைல	 கட்ைட	 சமன்ப த்தி
அதன்	 மீ 	 கட் யி க்கிறார்கள்	 ெதால்	 தமிழ்	 ெபாறியியல்	 வல் நர்கள்.
ேகாட்ைடக் 	 கீழி க் ம்	 மைல	 சரி கைள	 ப ெகட் கள்	அைமப்பில்	 ெச க்கி
அதில்	விவசாயத்ைத	ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள்.



வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 இ 	 இன்காக்களின்	 ேவைலப்பா 	 என்கிற .
எதன ப்பைடயில்	இந்த	 விற் 	வந் 	 ேசர்ந்த 	என்ப 	அதற்ேக	ெவளிச்சம்.
மரி	 நில	 வணிக	 ட்டைமப்பின்	 ெபாறியியல்	 வல் நர்களால்	 உ வாக்கப்பட்

பலாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்ேப	 அழிைவ	 சந்தித் விட்ட	 பிசாக்	 க ைக
தாவளத்ைத	 பின்னால்	 வந்த	 இன்காக்கள்	 தங்க ைடயதாக்கிக்ெகாண்டார்கள்
என்பேத	ஏற் ைடயதாக	இ க் ம்.

பிசாக்கில்	 அைமக்கப்பட்ட	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 மைல	 சரி 	 விவசாய	 ெதாழில்
ட்பத்ைத	 மற்ெறா 	 இடத்தி ம்	 காணலாம்.	 அ 	 றித் 	 அ த்த

அத்தியாயத்தில்.	 ெப வில்,	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன் 	 மரி	 நில
ெபாறியியல்	வல் நர்கள்	கட் ெய ப்பிய	அ த்த	மிக	 க்கிய	க ைக	தாவளக்
ேகாட்ைட	 மச் 	 பிச் 	 (Machu	 Picchu).	 ஆன் ஸ்	 மைல	 க களில்	 ஒன்
சமன்ப த்தப்பட் 	 அதன்	 மீ 	 அைமக்கப்பட் க்கிற 	 மச் 	 பிச் 	 க ைக
தாவளம்.











ெப வின்	 மற்ற	 ெப கல்	 கட் டங்கைள	 தங்க க்கானதாக
மாற்றியைமத் க்ெகாண்டைத	 ேபால	 மச் 	 பிச் 	 க ைக	 தாவளத்ைத ம்
தங்க க்கானதாக	 மாற்றிக்ெகாண்டார்கள்	 இன்காக்கள்.	 மச் 	 பிச் விற்

தல்	 க்கியத் வம்	 ெகா த் 	 (மைலத்ெதாடர்க க் 	 இைடேய	 அ
அைமந்தி ப்பதன்	காரணமாக)	அைத	தங்க ைடய	வலிைம	மி ந்த	 பா காப்
அரணாக	பயன்ப த்திக்ெகாண்டார்கள்.	இன்காக்க க் 	சற் ம்	ெதாடர்பில்லாத
ெப ங்கல்	 கட் ட	 சிதிலங்கைள	 ேசாற்றில்	 	 சணிக்காயாக	 மைறத் விட்



மச் 	 பிச் ைவ	 ஒட் ெமாத்தமாக	 கட் ெய ப்பிய 	 இன்காக்கள்தான்	 என்
ெசால்லிவிட் 	ம னம்	காக்கிற 	வழைமயான	வரலாற்றாய் லகம்.

நாம்	 இ வைர	 பார்த்த	 இந்த	 ன் 	 க்கிய	 ெப ங்கல்	 க ைக	 தாவளக்
ேகாட்ைடகைள	 தவிர்த் 	 ெப வின்	 ஆன் ஸ்	 (Andes)	 மைலத்ெதாடர்கள்

வதி ம்	 பல	 க ைக	 தாவளக்	 ேகாட்ைடகைள	 கட் ெய ப்பியி க்கிறார்கள்
மரி	நில	ெதால்	தமிழர்கள்.	 மரி	நிலத்திற் 	ெவளிேய	ெப ங்கடல்கள்	கடந்

ெப ம்	 எண்ணிக்ைகயிலான	 வணிக	 ேயற்றங்கைள	 ெப வின்	 ஆன் ஸ்
மைலத்ெதாடர்களிேலேய	 நிகழ்த்தியி க்கிறார்கள்	 ெதால	் தமிழர்கள்.	 ஆன் ஸ்
மைலத்ெதாடர்களின்	 மனைத	 மயக் ம்	 இயற்ைக	 அழ ம்,	 மிதமான
தட்பெவப்ப ம்	 ெவப்ப	 மண்டல	 ப தி	 ெதால்	 தமிழர்கைள	 ெவ வாக
கவர்ந்தி த்தி க்கேவண் ம்.
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மரி	நில	வணிக	 ட்டைமப் கள்	கடல்	கடந் 	ெசன் 	உலகின்	பல	ப திகளில்

வணிக	 ேயற்றங்கைள	 நிகழ்த்தினார்கள்	 என்பைத	 ேபான	அத்தியாயங்களில்
பார்த்ேதாம்.	ெப ங்கடல்கைள	கடல்கைள	கடக்க	ேவண் ெமன்றால்	அதற் 	ஏற்ற
கப்பல்	மற் ம்	கடல்சார்	ெதாழில்	 ட்பங்க ம்	 ைற கங்க ம்	ேவண் ம்தாேன.
மரி	 நில	 வணிக	 ட்டைமப் கள்	 இந்த	 இ 	 அ ப்பைட	 கட் மானங்கைள ம்

சிறப்பாகேவ	கட்டைமத்தி க்கிறார்கள்.

ெதால்	 தமிழர்களின்	 கப்பல்	 ெதாழில்	 ட்பம்	 றித் 	 என 	 “ெல ரியா,
அட்லாண் ஸ்,	 :	தமிழர்	கண்டம்”	 த்தகத்தில்	விரிவாகேவ	எ தியி க்கிேறன்.
அைத	 வி த் 	 ைற கங்கைள	 றித் 	 இங்ேக	 பார்ப்ேபாம்.	 பத்தாயிரம்
வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 மரி	 நில	 ெதால்	 தமிழர்க ைடய	 ைற கங்களின்
ெதால்	 ெபா ள்	 எச்சமாக	 காணப்ப வ 	 நன்-மாடல்	 ெப ங்கல்	 ைற க
சிதிலங்கள்.	 பசிபிக்	 ெப ங்கடலின்	 ைமக்ேராேனசிய	 கடல்	 ப தியில்
அைமந்தி க் ம்	ேபாேனப்பி	தீவில்	இ க்கிற 	நன்-மாடல்	சிதிலங்கள்.

வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 நன்-மாடல்	 றித் 	 எத்தைகய	 க த்ைத ம்
இ வைர	ெவளியிடவில்ைல.	(நன்-மாடல்	 றித் ம்	“ெல ரியா,	அட்லாண் ஸ்,	 :
தமிழர்	கண்டம்”	விரிவாக	எ தியி க்கிேறன்).	நாம்	 ன் 	பார்த்த	 னாங்	படாங்
பிரமிட்கைள	கட்ட	பயன்ப த்தப்பட்ேட	அேத	ெப ங்கல்	பாைறகள்தான்	நன்-மாடல்
ைற கத்ைத	 கட் வதற் ம்	 பயன்ப த்தப்பட் க்கிற .	 ஒேர	 வ வில்

இ க் ம்	 நீள்ச ர	 ெப ங்கற்கைள	 இரண் 	 இடங்களி ம்	 காணலாம்.	 ஓேர
மக்களினத்தின்	ைக	வண்ணம்	இ 	என்பதற்கான	அைடயாளம்	இ .

ர	வட	 கிழக்கில்	 மரி	 நில	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 மிக	 க்கிய	 ைற கமாக
நன்-மாடல்	 ெசயல்பட் க்கேவண் ம்.	 இ 	 வைக	 பரபரப்பான	 ஏற் மதி
ேபாக் வரத்ைத	 ைகயாண்ட	 ைற கமாக	 அ 	 இ ந்தி க்கேவண் ம்.
ெப வின்	 (ெதன்னெமரிக்கா)	 க ைக	 தாவளங்க க் 	 ெசல்ல	 ேவண் 	 மரி
நிலத்திலி ந் 	 நன்-மாடல்	 ைற கத்திற் 	 வந் 	 ேச ம்	 வணிக
ட்டைமப் களின்	 கப்பல்கள்,	 பல	 ஆயிரம்	 கிேலாமீட்டர்கள்	 நீண்ட	 பசிபிக்

ெப ங்கடைல	கடந் 	ெப ைவ	அைடய	ேதைவயான	பயண	 ன்ேனற்பா கைள
ெசய் 	ெகாண் ந்த	அேத	 ேவைலயில்,	ெதன்னெமரிக்க	ெப விலி ந் 	 மரி
நிலத்திற் 	ஏற் மதி	ெபா ட்கைள	 மந் 	 பல	ஆயிரம்	கிேலா	 மீட்டர்கள்	 பசிபிக்
ெப ங்கடைல	 க்காக	கடந் 	வ ம்	வணிக	 ட்டைமப் களின்	கப்பல்கள்	 மரி



நிலத்ைத	அைடவதற் 	 ன்பாக	ஒ 	நீண்ட	ஓய்ைவ	எ த் க்ெகாள்ள	நன்-மாடல்
ைற கத்ைத	பயன்ப த்தியி க்கேவண் ம்.

மரி	நில	 ைற கங்களிலி ந் 	உலகின்	மற்ற	ப திக க் 	கப்பல்கள்	ெசன்றன
என் ம்ேபா 	அதற்கான	ெதால்லியல்	ஆதாரங்கள்	இ ந் தாேன	ஆகேவண் ம்.
அப்ப யான	 ஆதாரங்களில்	 ஒன் 	 இன்ைறய	 தரங்கபா 	 –	 ம் கா க்
இைடப்பட்ட	கடல்	ப தியில்	கட க் 	அ யில்	உறங்கிக்ெகாண் க்கிற .	இைத
பார்ப்பதற் 	 ன்பாக	சங்க	இலக்கியங்கள்	 ம்	 ேவந்தர்க ைடய	அர களின்
எல்ைலகைள	 றித் 	 பார்த் வி வ 	 நல்ல .	 ன் 	 கடல்ேகாள்க க்
ன்பாக	 அதாவ 	 இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்
மரி	நிலம்	 வ ம்	பாண் யர்களின்	ைககளில்	இ ந்த .

மரி	 நிலத்திற் 	 (நாவலன்	 தீவிற் 	 வடக்ேக)	 வடக்ேக	 இன்ைறய
ெதன்னிந்தியா ம்	 அதேனாட	 இைணந்த	 இலங்ைக ம்	 ேசாழர்கள்	 மற் ம்
ேசரர்களின்	 ஆட்சியின்	 கீழ்	 இ ந்தன.	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்
ெதன்னிந்திய	 கடல்	 எல்ைலகள்	 மார்	 ஐந்திலி ந் 	 ஆ 	 கிேலா	 மீட்டர்கள்
கட க் ள்	 நீண் ந்த .	 ேவ 	வார்த்ைதகளில்	ெசால்வ 	என்றால்	 பத்தாயிரம்
வ டங்க க் 	 ன்பி ந்தைத	 விட	 இன்ைறக் 	 ஐந்திலி ந் 	 ஆ 	 கிேலா
மீட்டர்கள்	ஊ க் ள்	வந் 	விட் க்கிற .	 ன் 	கடல்ேகாள்களின்	விைலவின்
காரணமாக.

பாண் ய	 அரசர்கள்	 ன் 	 கடல்ேகாள்களிடம்	 மரி	 நிலத்ைத	 இழந் விட்
வடக்கில்	 ன்ேனறி	 ேசாழ	 மற் ம்	 ேசரர்களின்	 நிலங்கைள	 எ த் க்ெகாள்ள
ேவண் யதாகிவிட்ட 	 என்கின்றன	 சங்க	 இலக்கியங்கள்.	 ஆக	 பத்தாயிரம்
வ டங்க க் 	 ன்ேப	 ன் 	தமிழ்	அர கள்	இ ந்தி க்கின்றன.	 ேசர,	 ேசாழ
மற் ம்	 பாண் ய	 அர க ைடய	 வணிக	 ட்டைமப் களின்	 க ைக	 தாவள

ேயற்றங்கைளத்தான்	நாம்	 னாங்	படாங்கி ம்,	ேபாஸ்னியாவி ம்,	எகிப்தி ம்,
ெதன்னெமரிக்க	ெப வி ம்	பார்த்ேதாம்.



ஆக	பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன் 	பாண் யர்க ைடய	 மரி	நிலத்திலி ந்ேத
அேத	 வைகயான	 ைற கங்க ம்	 அ 	 சார்ந்த	 ெதாழில்	 ட்பங்க ம்	 ேசர,
ேசாழர்களின்	 ைற க	 நகரங்களி ம்	 இ ந்தி க் ம்	 என்ப 	 நிச்சயம்.
அப்ப யான	 ேசாழ	 ெப ங்கல்	 ைற கங்களின்	 இ ந்த	 ப தி	 ஒன்ைறத்தான்
1991-ஆம்	ஆண் 	National	 Institute	Of	Oceanography	 –	 India,	நாகப்பட் ணம்
கடற்ப தியில்	நிகழ்த்திய	கடல்	ெதால்லியல்	ஆய்வில்	கண் க்கிற .

அப்ேபாைதய	 கடல்சார்	 ெதால்லியல்	 ைறயின்	 தைலவராக	 இ ந்த	 எஸ்.	 ஆர்.
ராவ்வின்	 தைலைமயின்	 கீழ்	 நைடப்ெபற்ற	 ஆய்வி .	 கடற்கைரயிலி ந் 	 மார்
ஐந் 	கிேலா	 மீட்டர்கள்	ெதாைலவில்	தரங்கபா 	–	 ம் கா க் 	இைடப்பட்ட	கடல்
ப தியின்	அ யில்	 (23	 மீட்டர்கள்	ஆழத்தில்)	ஆங்கில	 U	வ விலான	ெப ங்கல்
கட் டம்	 ஒன்ைற	 இந்த	ஆய் 	 அைடயாளம்	 கண் க்கிற .	 இைத	 எஸ்.	ஆர்.
ராவ் ம்	உ தி	ெசய்தி க்கிறார்.	இன்ைறக் 	கட க் 	அ யில்	 மார்	70	அ கள்
ஆழத்தில்	 ழ்கியி க் ம்	 இந்த	 ெப ங்கல்	 கட் ட	 அைமப் 	 பத்தாயிரம்
வ டங்க க் 	 ன்பாக	 நிலத்திற் 	 ேமேல	 பரபரப்பாக	இயங்கிக்ெகாண் ந்த
ெதால்	தமிழர்களின்	ெப ம்	 ைற கங்களில்	ஒன்றாக	இ ந்தி க் ம்.

எதன ப்பைடயில்	இந்த	 U	வ வ	ெப ங்கல்	கட் டத்ைத	 ைற க	கட் டப்ப தி
என்கிேறாம்?	இதற் 	நாம்	மீண் ம்	ெதன்னெமரிக்க	ெப விற் 	ெசல்ல	ேவண் ம்.
இம் ைறய	 ெப 	 மற் ம்	 ெபாலீவிய	 நா க க் 	 இைடேய	 அைமந்தி க் ம்
ட் காக்கா	ஏரி	(Lake	Titicaca)	ப திக் .	பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ந்ைதய

ெதால்	தமிழ்	ெபாறியியல்	வல் நர்கள்	கட் ெய ப்பிய	ெப ங்கல்	 ைற கத்தின்
சிைத கள்	 ட் காக்கா	 ஏரி	 ப தியில்	 பரவி	 கிடக்கின்றன.	 ஆன் ஸ்	 மைல



ெதாடரின்	 ெதற்கில்	 கடல்	 மட்டத்திலி ந் 	 மிக	 உயரத்தில்	 அைமந்தி க் ம்
(13,000	அ )	ஏரி.

இைத	 ஏரி	 என்பைத	விட	 மைலயின்	 மீதி க் ம்	 சிறய	அளவிலான	 கடல்	 என்
ெசால்வ 	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.	ஏரியின்	ெமாத்த	பரப்பள 	 140	ைமல்	 நீளம்,
40	 ைமல	 அகலம்.	 ஏரியின்	 ெதற் 	 ப தியில்	 அைமந்தி க்கிற 	 வனாக்
(Tiwanaku)	 நகரம்.	 ம் கார்	கடல்	 ப தியில்	அமிழ்ந் 	கிடக் ம்	ெதால்	தமிழர்
ெப ங்கல்	 ைற க	கட் டங்கைள	ஒத்த	ெப ங்கல்	 ைற க	கட் டங்கள்	இந்த
நகரில்	 சிதறிக்கிடக்கின்றன.	 தற்ேபா 	 ட் காக்கா	 ஏரி	 இந்நகைர	 விட் 	 வட
ேமற்ேக	 சற் 	 தள்ளியி ந்தா ம்	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன் 	 அதன்
கைரகள்	இந்நகைர	உரசியப 	இ ந்தி க் ம்.

வனாக் 	 நகரின்	 மா	 ன் 	 (Puma	 Punku)-வில்	 சிதறிகிடக் ம்	 ெப ங்கல்
இ பா கைள	பார்த்த	மாத்திரத்திேலேய	ெசால்லிவிடலாம்	அந்த	கட் டங்கள்	ஒ
காலத்தில்	 பிரம்மாண்டமான	 ைற க	 கட் டமாக	 எ ந் 	 நின்றி க் ம்	 என் .
ம் கார்	 கடல்	 ப தியில்	 ழ்கியி க் ம்	 ெப ங்கல்	 கட் ட	 அைமப்ைப	 ஒத்த

ஆங்கில	 H	 வ வ	 ெப ங்கல்	 கட் ட	 சிைத கைள	 மா	 ன் 	 சிதிலங்களில்
காணலாம்.



நம் ைடய	 எதிர்பார்ப்ைப	 ஏமாற்றிவிடாமல்	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 மா
ன் 	 கட் ட	 சிதிலங்கள்	 அைனத் ம்	 இன்காக்க ைடய 	 என் ம்	 அந்த
நாகரீகத்தின்	 மிக	 க்கிய	 வழிபாட் த்தளங்களில்	 மா	 ன் 	 அதி
க்கியமான 	 என் ம்	 விளக்கம்	 அளிக்கிற .	 கப்பல்கைள	 கட் 	 ஓரிடத்தில்

நி த்தி	ைவக்க	 பயன்ப ம்	 சிறிய	 ண்கைள	 லிங்க	 வழிபாட் ன்	அைடயாளம்
என் 	 இதற் 	 சப்ைப ம்	 கட் கிற .	 தங்களின்	 காலத்திற்
ன்பிலி ந்தி க் ம்	 அந்த	 கட் ட	 சிதிலங்கைள	 இன்காக்கள்	 தங்களின்

வழிபாட் ற்கான	இடமாக	மாற்றியைமத் க்ெகாண்டைத	பார்த்த	மாத்திரத்திேலேய
உணர்ந் ெகாள்ள	 ம்.







ெதன்னிந்தியாவின்	 கடற்பரப் 	 (கைரயிலி ந் 	 மார்	 ஐந் 	 கிேலா	 மீட்டர்கள்
ெதாைல 	வைர)	 வதி ம்	கடல்	ெதால்லியல்	ஆய் கைள	விரிவான	அளவில்
ேமற்ெகாள் ம்	ேவைலயில்	நம் ைடய	இந்த	க த்ைத	வரலாற் 	உண்ைம	என்
நி பிக்க	 ய	ெதால்	தமிழர்களின்	பல	ெப ங்கல்	 ைற க	கட் ட	சிைத கள்
ெவளி	 வ வைத	 காணலாம்.	 இதில்	 மிக	 க்கியமான 	 கட க் ள்	 இ க் ம்
ம் கார்	 ைற கம்.	 இங்ேக	 கடல்	 ெதால்லியல்	 ஆய் கைள	 ேமற்ெகாண்டால்

பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 ெதாடர்ச்சிைய



நிச்சயம்	கண்ெட க்கலாம்.

ெதன்	 கிழக்கில்	 தற்ேபா 	 கட க்க யில்	இ க் ம்	 சண்டாேலண்ட்	 ப திகளில்
கடல்	 ெதால்லியல்	 ஆய் கள்	 விரிவாக	 நைடெப ேமயானால்	 பத்தாயிரம்
வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 ெப ங்கல்	 ைற க	 கட் ட
மிச்சங்கைள	 நிச்சயம்	 காண	 ம்.	 னாங்	 படாங்	 ேபான்ற	 க ைக
தாவளங்கைள	காண ம்	வாய்ப் கள்	அதிகம்.	இைத	நாம்	உ தியாக	 ற	காரணம்
அந்தளவிற் 	 ெதால்	 தமிழர்கள்	அந்த	 ப திகளில்	 விரிவான	 விவசாய	 உற்பத்தி
ைறகைள	அறி கப்ப த்தியி ந்ேத.

உற்பத்தி	 ெசய்யப்பட்ட	 விவசாய	 ெபா ட்கைள	 னாங்	 படாங்	 ேபான்ற	 க ைக
தாவளங்களில்	 ேசமித் 	ைவத் 	 பிற 	 மரி	 நிலத்திற் ம்	தற்ேபாைதய	தமிழக
ப திக க் ம்	 ஏற் மதி	 ெசய்தி க்கேவண் ம்.	 இதற்கான	 உதாரணம்
தற்ேபாைதய	 பிலிைபன்சின்	 சான்	 ப தியில்	 அைமந்தி க் ம்	 ப ேவ	 மைல
சரி 	ப நிைல	விவசாய	கட் மானம்.

இேத	விவசாய	ெதாழில்	 ட்பத்ைத	ெதன்னெமரிக்க	ெப வின்	பிசாக்	ப தியி ம்
பார்த்ேதாம்	 என்பைத	 இங்ேக	 கவனத்தில்	 ெகாள்ளேவண் ம்.	 வழைமயான
வரலாற்றாய் லகம்	 ப ேவ	மைல	சரி 	விவசாய	 ைறைய	 உ வாக்கிய 	அந்த
மண்ணின்	ைமந்தர்கள்	 என் ம்	 உ வாக்கப்பட்ட	 காலம்	இன்ைறயிலி ந் 	 2000
வ டங்க க் 	 ன் 	 என் ம்	ெசால்கிற .	ஓேர	ெதாழில்	 ட்பத்ைத	இ ேவ
நிலமக்கள்	 ேவவ்ேவ 	 கால	 கட்டங்களில்	 கண் பி த்தார்கள்	 என்பைத
தற்ெசயலான 	என்கிற	அளவி ம்	 ட	ஏற் க்ெகாள்ள	 யாத .

பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன் 	மைலைய	ப களாக	ெச க்கி	அதில்	விவசாயம்
ெசய் ம்	ெதாழில்	 ட்பத்ைத	உலகம்	 வதி ம்	அறி கப்ப த்தியி க்கிறார்கள்
ெதால்	தமிழர்கள்.
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பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன்ேப	ெப ங்கடல்களில்	கலங்கைள	ெச த்தி	 திய
நிலப்ப திகைள	 கண்டைடந் ,	 உலக	 வைரப்படத்ைத	 உ வாக்கி,	 அங்ேக	 பல
வணிக	க ைக	தாவள	 யி ப் கைள	கட் ெய ப்பிய	ெதால்	தமிழர்க ைடய
நாகரீகம்	ெதாடராமல்	 ேபானதன்	காரணெமன்ன?	இயற்ைக	 ேபரிடர்கள்.	அதி ம்
ெதாடர்ச்சியான	 ேபரிடர்கள்.	 அதி ம்	 மிக	 க்கிய	 ேபரிடராக	 அைமந்தைவ
கடல்ேகாள்கள்.

நீரால்	 உலகம்	அழிந்த 	 றித் 	 உலகின்	அைனத் 	ெதால்	 களிட ம்	ெசவி
வழி	 அல்ல 	 எ த் 	 வழி	 ைன 	 கைதகள்	 இ க்கின்றன.	 தமிழர்களிட ம்
இ க்கிற .	மற்ற	ெதால்	 களிடம்	உள்ள	உலக	அழி 	 ைன 	ெசய்திக க் ம்
தமிழர்களிடமி க் ம்	 கடல்ேகாள்கள்	 றித்த	 ெசய்திக க் ம்	 நிைறயேவ
ேவ பா கள்	 இ க்கின்றன.	 தலாவ ம்	 க்கியமான மான	 ேவ பா 	 மற்ற
ெதால்	 களின்	உலக	அழி 	ெசய்திகள்	ஒேர	ஒ 	உலக	அழிைவ	மாத்திரேம	ேபச
தமிழர்க ைடய	சங்க	இலக்கியங்கள்	கடல்ேகாள்களினால்	ஏற்பட்ட	 ன் 	 உலக
அழி கைள	 றித் 	ேப கிற .

அ த்த	 க்கிய	ேவ பா ,	மற்ற	ெதால்	 களின்	உலக	அழி 	ெசய்தியில்	அதன்
காலம்	ேதாராயமாக	 ட	 றிப்பிடப்படவில்ைல.	ஆனால்	தமிழ்	சங்க	இலக்கியங்கள்
ன் 	 அழி களின்	 காலத்ைத ம்	 வ டங்களில்	 றிப்பி கிற .	 வழைமயான

வரலாற்றாய் லகம்,	 இன்ைறயிலி ந் 	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன் தான்
விவசாய	 ெதாழில்	 ட்பேம	 மனிதனால்	 கண்டறியப்பட்ட 	 என் ம்	அதன்	 பிறேக
நிைலயான	 யி ப் கள்	 ேதான்றி	நகர	நாகரீகங்கள்	 ேதான்றின	என் ம்	ெவ
மக்களின்	ெபா 	 த்தியில்	திணித்தப 	இ க்கிற .

உலகின்	 ேவ 	 எந்த	 ஒ 	 ெதால்	 இனத்தின்	 எ த் 	 வரலா க ம்	 பதி
ெசய்ேதயிராத	 ஒ 	 வரலாற் 	 உண்ைமைய	 சர்வ	 சாதாரணமாக	 பதி 	 ெசய்
கடந் 	 ெசன்றி க்கின்றன	 தமிழ்	 சங்க	 இலக்கியங்கள்.	 இன்ைறயிலி ந்
பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்ேப	 நகர	 நாகரீகத்தின்	 உச்ச	 நிைலைய	 ெதாட்ட
(அரசியல்,	 ச கம்,	 ெதாழில்	 ட்பம்	 என் )	 தமிழ்	 இனத்தின்	 வரலாற்ைற
ச்சங்கங்க ைடய	 வரலாற்றின்	 வாயிலாக	 ெவளிப்ப த் கின்றன	 சங்க



இலக்கியங்கள்.

இைறயனார்	 களவியல்	 உைர	 மார்	 10,040	 வ டங்க க்கான	 ெதால்	 தமிழரின்
ச்சங்க	வரலாற்ைற	 ன்	ைவக்கிற .	இ நாள்	வைர	இந்த	கால	கணிப் 	அதீத

கற்பைன	என் 	ஒ க்கப்பட் 	வர	 னாங்	படாங்	பிரமிட்கள்,	ேபாஸ்னிய	பிரமிட்கள்,
எகிப்திய	 பிரமிட்கள்	 மற் ம்	 ெதன்னெமரிக்க	 ெப விய	 ெப ங்கல்	 கட் டங்கள்
இைறயனார்	 களவியல்	 உைர	ெகா க் ம்	ெதால்	தமிழர்	 றித்த	வரலாற் 	 கால
கணிப் 	உண்ைமதான்	என்பைத	நம்	தைலயில்	அ த் 	உணர	ைவக்கிறன்றன.

ச்சங்கங்கள்	 றித் 	இைறயனார்	களவியல்	உைர	ெகா க் ம்	கால	வைரயைர
தலில்	 பார்த் வி ேவாம்.	 பிற 	 நிலவியல்	 உண்ைமக டன்	அந்த	கால	எல்ைல

எவ்வளவிற் 	ெபா ந்திப்ேபாகிற 	என்பைத	பார்ப்ேபாம்.	 மரி	நிலத்தின்	ஃபற் ளி
ஆ 	 பாய்ந்த	 தல்	 ம ைரயில்	 அைமந்த	 தல்	 தமிழ்	 சங்கம்	 மார்	 4,440
ஆண் கள்	 ெதாடர்ந் 	 நைடப்ெபற்றதாக	 இைறயனார்	 களவியல்	 உைர
றிப்பி கிற .

இந்த	கால	எல்ைலயின்	 வில்	 தல்	கடல்ேகாள்	ஏற்பட் 	 மரி	நிலத்தின்	ஒ
ப திைய	கடல்	ெகாண் விட்டதாக	உைர	 கிற .	இதன்	பிற 	 மரி	நிலத்தின்
கபாட ரத்தில்	பாண் யர்களின்	அர 	மீண் ம்	அைமகிற .	உடன்	இரண்டாம்	தமிழ்
சங்க ம்	ஏற்ப த்தப்ப கிற .	இரண்டாம்	தமிழ்	சங்கம்	 மார்	 3,750	ஆண் கள்
ெதாடர்ந் 	 நைடெப கிற .	 இதன்	 வில்	 இரண்டாம்	 கடல்ேகாள்	 அழி
நிகழ்கிற .	 மரி	நிலத்தின்	கபாட ர ம்	கட க் ள்	ெசன் விட	ேம ம்	வடக்
ேநாக்கி	 நகர்ந் 	 மரி	 நிலத்தின்	 ெதன் மரியில்	 அரைச	 மீட் வாக்கம்
ெசய்கிறார்கள்	பாண் யர்கள்.

ைகேயா 	 ன்றாம்	 தமிழ்	 சங்கத்ைத ம்	 ேதாற் விக்கிறார்கள்.	 அ த் 	 வந்த
1,850	வ டங்க க் 	 ன்றாம்	தமிழ்	சங்கம்	ெதாடர்ந் 	ெசயல்ப கிற .	இதன்

வில்	 இ தி ம்	 ன்றாவ மான	 கடல்ேகாள்	 ேபரிடர்	 நிகழ்கிற .	 இந்த
அழிேவா 	 மரி	 நிலம்	 ஒட் ெமாத்தமாக	 கட க் ள்	 ெசன் வி கிற .
பாண் யர்கள்	 ேம ம்	 வடக் 	 ேநாக்கி	 இடம்	 ெபயர்ந் 	 இன்ைறய	 ம ைர
அைமந்தி க் ம்	தமிழக	நிலப்ப திக் 	வந் 	ேச கிறார்கள்.

இைறயனார்	 உைர	 றிப்பி ம்	 ன்றாம்	 மற் ம்	 இ தி	 கடல்ேகாள்	 அழி
நைடப்ெபற்றதற்கான	 நிலவியல்	ஆதாரங்கைள	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகேம
ட	 இப்ேபா 	 உ தி	 ெசய்தி க்கிற .	 இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 9,500

வ டங்க க் 	 ன் 	 உலகம்	 வதி ம்	 கடலின்	 நீர்மட்டம்	 உயர்ந் 	 மியில்
மிகப்ெப ம்	 ேபரழி கள்	 நிகழ்ந்தி ப்ப 	 உ தி	 ெசய்யப்பட் க்கிற .	 இ
றித் 	 பிற 	விரிவாக	 பார்ப்ேபாம்.	இத டன்	 ேசர்த் 	இந்த	கடல்	 மட்ட	 உயர்

ஒ 	ெதாடர்	நிகழ்வின்	 ன்றாம்	 ைறயாக	நிகழ்ந்தி க்கிற 	என்பைத ம்	உ தி



ெசய்தி க்கிற 	வழைமயான	வரலாற்றாய் லகம்.

சங்க	இலக்கியங்கள்	 றிப்பி ம்	கடல்ேகாள்களில்	ஒன்றான	 ன்றாம்	கடல்ேகாள்
இனி	 யாரா ம்	 ம க்க	 யாத	 நிலவியல்	 மற் ம்	 வரலாற் ண்ைம	 என்ப
உ தியாகிவிட்ட .	 ன்றாம்	 கடல்ேகா க் 	 ன் 	 மார்	 1,850	 ஆண் கள்
ன்றாம்	 தமிழ்	 சங்கம்	 இயங்கியதாக	 உைர	 கிற .	 நிலவியல்	ஆதாரங்கள்

ெகா க் ம்	 ன்றாம்	மற் ம்	இ தியான	கடல்	மட்ட	உயர் 	ஆண்டான	9,500-டன்
இைறயனார்	 அகப்ெபா ள்	 உைர	 றிப்பி ம்	 ன்றாம்	 சங்கம்	 இயங்கிய
ஆண் கைள	 ட் னால்	(அதாவ 	9,500	+	1,850	=	11,350)	11,350-ஆம்	ஆண்
வ ம்.

ஏறக் ைறய	 இேத	 காலக்கட்டத்தில்	 அதாவ 	 இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 11,350
வ டங்க க் 	 ன் 	 இரண்டாம்	 ைறயாக	 உலகம்	 வதி ம்	 கடலின்
நீர்மட் ம்	 உயர்ந் 	 மியின்	 ெப ம்ப தி	 நிலங்கள்	 கட க் ள்	 ெசன்றதாக
நிலவியல்	 ஆய் கள்	 ெசால்கின்றன.	 இதற்கான	 வலிைமயான	 நிலவியல்
ஆதாரங்க ம்	 ன்	 ைவக்கப்ப கின்றன.	 இரண்டாம்	 தமிழ்	 சங்கத்தின்	 காலம்
மார்	3,750	ஆண் கள்.	நிலவியல்	ஆய் 	 றிப்பி ம்	இரண்டாம்	கடல்	மட்ட	உயர்

நிகழ்ந்த	ஆண் டன்	 இைத	 ட் னால்	 (அதாவ 	 11,350	 +	 3,750	 =	 15,100)
15,100-ஆம்	ஆண் 	வ ம்.

ஏறக் ைறய	 இேத	 காலக்கட்டத்தில்	 அதாவ 	 இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 15,000
வ டங்க க் 	 ன் 	 தல்	 ைறயாக	 உலகம்	 வதி ம்	கடலின்	 நீர்	மட் ம்
உயர்ந் 	 ேபரழி 	ஒன் 	 நிகழ்ந்ததாக	 நிலவியல்	ஆய் கள்	 உ தி	 ெசய்கின்றன.
இைதேய	சங்க	இலக்கியங்கள்	 தல்	கடல்ேகாள்	அழி 	ஏற்பட்ட	காலக்கட்டமாக
ெசால்கின்றன.	 தல்	 சங்க	 இயங்கிய	 ஆண் களான	 4,440-ைய	 தல்	 கடல்
நீர்மட்ட	 உயர் 	 நிகழ்ந்த	 ஆண் டன்	 ட் னால்	 (அதாவ 	 15,100	 +	 4,440	 =
19,540)	19,540	என்கிற	ஆண் 	வ ம்.



னாங்	 படாங்	 ெப ங்கல்	 பிரமிட்கள்	 மற் ம்	 ேபாஸ்னிய	ெப ங்கல்	 பிரமிட்களின்
காலக்கட்டம்	இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	20,000	வ டங்க க் 	 ற்பட்ட 	என்பைத
ெதால்லியல்	 ஆய் கள்	 மாற் 	 க த் க்க க் 	 இடமின்றி	 நி வியி ப்பைத
இந்த	 த்தகத்தின்	 தல்	 ப தியில்	 பார்த்ேதாம்.	 இைறயனார்	 களவியல்	 உைர

ம்	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 பழைமக்கான	 கால	 எல்ைல	 எவ்வளவிற் 	 நிலவியல்
ஆய் கள்	அ ப்பைடயில்	உண்ைம	என்பைத	இனி	பார்ப்ேபாம்.

தற்ேபாைதய	 கடலியல்	 தர கள்	 (Oceanographic	 Records)	 ன் 	 ெவவ்ேவ
காலக்கட்டங்களில்	 மியி ைடய	கடல்	நீர்	மட்டம்	உயர்ந்தி ப்பதாக	–	 மார்	120	–
130	 மீட்டர்க க் 	 –	 ெசால்கின்றன.	 இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 15,100
வ டங்க க் 	 ன் 	ஒ ைற,	 மார்	11,350	வ டங்க க் 	 ன் 	இரண்டாம்
ைற	 மற் ம்	 மார்	 9,500	 வ டங்க க் 	 ன் 	 ன்றாம்	 மற் ம்	 இ தி
ைறயாக.	 ன்றாம்	 ைறயாக	நிகழ்ந்த	கடல்	 நீர்	மட்ட	உயர் 	 (சங்க	இலக்கியம்
றிப்பி ம்	 ன்றாம்	 கடல்ேகாள்)	 ெதன்கிழக் 	 ஆசிய	 ப திகளில்	 ெப ம்

அளவிலான	நிலப்ப திைய	வி ங்கிவிட்ட .

மரி	 நிலம்	 இந்த	 ன்றாம்	 கடல்	 நீர்மட்ட	 உயர்வா ம்,	 அேத	 காலக்கட்டத்தில்
நிகழ்ந்த	மற்ெறா 	மிகப்ெப ம்	இயற்ைக	ேபரிடர்	காரணமாக ம்	(இந்த	மற்ெறா
ேபரிடர்	 றித் 	 பிற 	 பார்ப்ேபாம்)	 கட க்க யில்	 தைரமட்டமாகிவிட்ட .	 ( மரி
நில	 அழி 	 றித் 	 ேம ம்	 விரிவாக	 அறிந் ெகாள்ள	 என 	 “ெல ரியா,
அண்லாண் ஸ்,	 :	தமிழர்	கண்டம்”	 த்தகத்ைத	வாசிக்க ம்).	நிலவியல்	மற் ம்
சங்க	 இலக்கியங்கள்	 றிப்பி ம்	 ன் 	 கடல்ேகாள்க க் மான	 க்கிய
காரணியாக	 இ ந்த 	 வட வ	 பனி	 பாைறகள்.	 தல்	 கடல்ேகாள்	 நிகழ்ந்த



காலக்கட்டத்ைத	 ஓல்டர்	 ைரயாஸ்	 (Older	 Dryas)	 என் 	 வைகப்ப த் கிற
நிலவியல்	 ைற.

ஓல்டர்	 ைரயாஸ்	காலக்கட்டத்தில்,	மிக ம்	பைழய	(Oldest)	மற் ம்	பைழய	(Older)
என் 	 இரண் 	 உட்பிரி கள்	 இ க்கின்றன.	 இந்த	 இ 	 உட்பிரி
காலக்கட்டங்கைள ம்	ேபாலிங்	கட்டம்	பிரிக்கிற 	(Bolling	Phase).	மிக ம்	பைழய
(Oldest	 Dryas)	 ைரயாஸ்	 காலக்கட்டம்	 இன்றிலி ந் 	 மார்	 17,000
வ டங்க க் 	 ன்பிலி ந் 	ெதாடங் கிற .	இந்த	காலக்கட்டத்தில்	 மியின்
ெவப்பநிைல	 ெவ வாக	 ைறந் விட	 வட	 வ	 உைற	 பனிகள்	 அதிகரிக்க
ெதாடங் கின்றன.	 இதன்	 காரணமாக	 மியின்	 கடல்	 நீர்மட்டம்
ைறயத்ெதாடங் கிற 	( மாராக	10	மீட்டர்க க் ).

ஓல்டர்	 ைரயாஸ்	காலக்கட்டத்தின்	 வில்	அதாவ 	இன்றிலி ந் 	 மார்	15,500
வ ட	வாக்கில்	 மியின்	ெவப்பநிைல	தி ம்	என் 	அதிகரித் விட	வட	 வ	பனி
பாைறகள்	 உ க	ெதாடங் கின்றன.	இதன்	காரணமாக	 மியின்	கடல்	 நீர்	மட்டம்
ெகாஞ்சம்	 ெகாஞ்சமாக	 மீண் ம்	 உயர்வ 	 நடக்கிற .	 இ
நைடப்ெபற் க்ெகாண் க் ம்ேபாேத	 தீ ெரன் 	 (ஒேர	 இரவில்	 அல்ல 	 ஒேர
பகலில்	என் 	ைவத் க்ெகாள்ளலாம்)	வட	அெமரிக்காவில்	உைர	பனியாக	கிடந்த
லிவிங்ஸ்டன்	ஏரி	ெவப்ப	மி தியின்	காரணமாக	சில் 	சில்லாக	சிதறி	கட க் ள்
வி ந்த .

உைடந் 	சிதறியதன்	காரணமாக	அந்த	ஏரி	தன் ள்	உைரய	ைவத்தி ந்த	84,000
கி பிக்	கிேலாமீட்டர்கள்	அளவிற்கான	தண்ணிைய	வட	அட்லாண் க்	கட க் ள்
ெவளிேயற்றிய .	 சில	 மணி	 ேநரங்களில்	 மியின்	 கடல்	 நீர்மட்டம்	 மார்	 23
ெசன் மீட்டர்கள்	உயர்ந் விட்ட .	லிவிங்ஸ்டன்	உைர	பனி	ஏரியின்	சிைத 	ெதாடர்
விைனயாக	 மியின்	மீ 	ெப ம்	நில	அதிர் கைள	ஏற்ப த்திய .	இ 	கட க்
அ யில்	 பல	 நிலந க்கங்கைள	 உண்டாக்க	 ெப ம்	 னாமிகள்	 நிலப்ப திகைள
தாக்கிய .	 தல்	கடல்ேகாள்	நிகழ்ந்தவிதம்	இ .

தல்	 கடல்ேகாளினால்	 ( னாமி)	 மரி	 நிலத்தின்	 ர்	 ம ைர	 கட க்
பலியான	 காலக்கட்டமாக	 சங்க	 இலக்கியங்கள்	 றிப்பி ம்	 அேத
காலக்கட்டத் டன்	 -	அதாவ 	இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	 15,000	வ டங்க க்
ன் 	 –	 நிலவியல்	 ஆய் கள்	 றிப்பி ம்	 தல்	 கடல்	 நீர்மட்ட	 உயர் 	 நிகழ்

காலக்கட்டம்	 மிக	 சரியாக	 ெபா ந்தி	 ேபாவைத	 காணலாம்.	 தல்	 கடல்	 நீர்மட்ட
உயர் 	நிகழ்விற் 	பிற 	வந்த	காலக்கட்டத்ைத	அல்ேலாரட்	கட்டம்	(Allerod	Phase)
என் 	வைகப்ப த் கிற 	நிலவியல்	 ைற.

தல்	கடல்ேகாள்	அழிவின்	காரணமாக	உலகம்	 வதி ம்	கடலின்	 நீர்மட்டம்	80
மீட்டர்க க் 	 உயர்ந்தி ந்ததாக	 நிலவியல்	 பதி கள்	 ெதரிவிக்கின்றன.	 அ



ெதாடர்ந் 	 உலக	 கடலின்	 நீர்மட்டம்	 வ டத்திற் 	 7	 ெசன் மீட்டர்கள்	 என்கிற
அளவிற் 	 உயர்ந்தி க்கிற .	 மியின்	 ெவப்பம்	 ஓரளவிற் 	 நிைலயாக
ெசன் ெகாண் க்க	இன்ைறயிலி ந் 	 13,000	வ டங்க க் 	 ன் 	 மியின்
ெவப்பநிைல	தி ம்	என் 	வீழ்ந் விட்ட .	ஒட் ெமாத்த	பிைளேயாஸ்ேடாசின்	பனி
ஊழியின்	 (Pleistocene	 Ice	Age	–	25,00,000	வ டம்	ெதாடங்கி	 –	11,500	வ டம்

ய)	 ேபா 	 மியில்	 நிலவிய	 மிக	 ைறந்த	 ெவப்பநிைலைய	 விட	 20	 கிரி
ெசன் கிேரட்க க் 	 மியின்	ெவப்பநிைல	இறங்கிவிட்ட .

இன்றிலி ந் 	 மார்	 13,000	 வ டங்க க் 	 ன் 	 ெவப்பநிைல	 தா மாறாக
வீழ்ச்சியைடந்த	 காலக்கட்டத்ைத	 யங்கர்	 ைரயாஸ்	 (Younger	 Dryas)	 என்
றிக்கிற 	 நிலவியல்	 ஆய் கள்.	 அ த்த	 ஆயிரம்	 வ டங்க க் ள்ளாக
மியின்	ெவப்பநிைல	 மீண் ம்	 உயரத்ெதாடங்கிவிட்ட .	 மியின்	 ய	வரலாற்றில்

இவ்வள 	விைரவான	ெவப்பநிைல	மாற்றம்	என்ப 	 ன்ெனப்ேபா ம்	நிகழ்ந்திராத
விேநாதமாக	 க தப்ப கிற .	 இந்த	 காலக்கட்டத்தில்	 மியின்	 வட வ
ப தியில்	 இ க் ம்	 கிரீன்ேலண் ன்	 (Greenland	 –	 ெபரி ம்	 உைர	 பனியால்
டப்பட் க் ம்	 தீ )	 ெவப்பநிைல	 ெவ ம்	 ஐம்ப 	 வ டங்க க் ள்ளாக

அதிகரித்தி க்கிற .

அதிகரித்த	ெவப்பநிைல	காரணமாக	இன்றிலி ந் 	 மார்	11,500	வ டங்க க்
ன் 	 வட	 வ	 பனிப்பாைறகள்	 அதிகளவில்	 உ கத்ெதாடங்கியி க்கிற .

இம் ைற	 கனடாவின்	 வடகிழக்கிலி ந்த	 ல ரன்ைடட்	 (Laurentide	 Ice	 Sheet)
பனிப்பாைற	 தக ன்	 ஒ 	 ப தி	 ெவப்பநிைல	 உயர்வின்	 காரணமாக	 உ கி
கட க் ள்	 கலக்க	 கடல்	 நீர்மட்டம்	 உயரத்ெதாடங்கியி க்கிற .	 இதன்	 ெதாடர்
விைளவாக	 கனடாவின்	 சஸ்காட்ச்வன்	 (Saskatchewan)	 மாநிலத்தில்
அைமந்தி க் ம்	அகாசிஸ்	(lake	Agassiz)	உைறபனி	ஏரி	உ கி	 மார்	 ப்பதாயிரம்
கி பிக்	கிேலாமீட்டர்கள்	 நீைர	கட க் 	அ ப்பியி க்கிற .	விசயம்	இத டன்

வியல்ைல.	 ெபன்ேனாஸ்ேகன் யா	 (Fennoscandia	 –	 ஸ்ேகன் ேநவியா	 மற் ம்
பின்ேலண்ட்	ப திகைள	உள்ளடக்கிய	ப தி)	ப தியின்	ெப ம்	உைர	பனி	ஏரியான
பால் க்	 ஏரி	 (Baltic	 ice	 lake)	 தன்	 பங்கிற் 	 மார்	 ப்பதாயிரம்	 கி பிக்
கிேலாமீட்டர்கள்	நீைர	கடலில்	கலந்தி க்கிற .

இத டன்	 நில	 அதிர் க ம்	 ேசர்ந் ெகாள்ள	 மார்	 ஐந் 	 வ டங்கள்
இைடெவளியில்	 இரண்டாம்	 கடல்ேகாள்	 நிகழ்ந்தி க்கிற .	 இ 	 நிகழ்ந்த
இன்றிலி ந் 	 மார்	11,500	வ டங்க க் 	 ன் 	என் 	ெசால்கின்றன	நிலவியல்
தர கள்.	 மரி	 நில	 கபாட ரம்	 கட க் ள்	 ெசன்ற 	 இந்த	 கடல்	 நீர்மட்ட
உயர்வின்ேபாேத.	 இதன்	 பிற 	 மீண் ம்	 மியின்	 ெவப்பநிைல	 சமநிைலக்
தி ம்பியி க்கிற .	 அ த் 	 வந்த	 இரண்டாயிரம்	 ஆண் கள்	 ெவப்பநிைலயில்
எத்தைகய	 மாற்றங்க ம்	 இல்லாமல்	 ெசல்ல	 இன்றிலி ந் 	 மார்	 9000
வ டங்க க் 	 ன் 	 மியின்	ெவப்பநிைல	மீண் ம்	உயர்ந்தி க்கிற .



இம் ைற	 ல ரன்ைடட்	 உைரபனி	 மற் ம்	 ெபன்ேனாஸ்ேகன் யா	 ப தி	 உைரபனி
ஏரிகள்	 ஒட் ெமாத்தமாக	 உ கிவிட	 ன்றாம்	 மற் ம்	இ தியான	 கடல்	 நீர்மட்ட
உயர் 	 நிகழ்ந்தி க்கிற .	 மற்ற	இ 	 கடல்	 நீர்மட்ட	 உயர் கைள	விட	இ 	 மிகப்
ெபரிய	அளவில்	 நிகழ்ந்தி க்கிற .	 இைததான்	 சங்க	 இலக்கியங்கள்	 ன்றாம்
கடல்ேகாள்	 என் 	 றிப்பி கின்றன.	 ன்றாம்	 கடல்ேகா க்கான	 வ டமாக
நம் ைடய	 இலக்கியங்கள்	 றிப்பி ம்	 அேத	 காலக்கட்டத்ைத	 நிலவியல்
தர க ம்	 உ தி	 ெசய்கின்றன.	 மரி	 நிலம்	 ஒட் ெமாத்தமாக	 கட க் ள்
ேபான ம்	இந்த	கடல்ேகாளின்	ேபாேத.

மரி	 நிலத்தின்	இ தியான	அழிவிற் 	 கடல்	 நீர்மட்ட	 உயர் 	ஒன் 	 மாத்திரேம
க்கிய	காரணியாக	இ க்கவில்ைல.	நான்	 ன்ேப	 றிப்பிட்ட	மற்ெறா 	இயற்ைக

ேபரிட ம்	 க்கிய	 காரணியாக	 இ ந்தி க்கிற .	 ெசால்லப்ேபானால்	 அந்த
மற்ெறா 	 இயற்ைக	 ேபரிடரின்	 பக்கவிைளவாகேவ	 கடல்	 நீர்மட்ட	 உயர் ம்
கடல்ேகா ம்	நிகழ்ந்தி க்கிற .	அ 	விண்கற்களின்	ேமாதல்.	இதன்	காரணமாக
மியில்	ெவப்ப	அைல	(heat	wave)	ஏற்பட் 	ஒ 	சில	ெநா களில்	ெப ம்	அழி கள்

ஏற்பட் க்கின்றன.	 ெப ம்பாலான	 உயிரினங்கள்	 ற்றி ம்	 அழிந் விட்டன.
அப்ேபாைதய	ஒட் ெமாத்த	உலக	மக்கள்	ெதாைகயில்	75%	அழிந் விட்ட .	 மரி
நில	மற் ம்	ெதன்னிந்திய	ெதால்	தமிழர்	மக்கள்	ெதாைக ம்	இதில்	அடக்கம்.

ெவப்ப	 அைல	 வட	 வ	 பனி	 பாைறகைள	 நிைல ைலய	 ைவத் 	 உ க
ெசய்தி க்கிற .	 இதன்	 விைளவாக	 ஒ 	 பக்கம்	 கடலின்	 நீர்மட்டம்	 உயர,
விண்கற்களின்	தாக் தலால்	ஏற்பட்ட	சாம்பல்	 ைகமண்டலம்	 மியின்	ேமற்பரப்ைப

வ மாக	 ழ்ந் ெகாண் 	 ெப 	 மைழகள்	 ெதாடங்கியி க்கிற .
இைடவிடாத	 ெப 	 மைழயின்	 விைளவாக	 மியின்	 நிலப்ப திகளில்	 ெப ம்
ெவள்ளப்ெப க் 	 நிகழ் கள்	 ஏற்பட் க்கின்றன.	 இந்த	 ெவள்ளப்ெப க்
ேபரிடைர	 றித்ேத	 உலகின்	 மற்ற	 ெதால்	 மக்களின	 ைன 	 கைதகள்
றிப்பி கின்றன.	அதாவ 	ேபரழிவின்	ஒ 	ப திைய	மாத்திரேம.

ஆனால்	தமிழ்	 சங்க	இலக்கியங்கள்	இன்றிலி ந் 	 மார்	 9,500	வ டங்க க்
ன்	நிகழ்ந்த	இந்த	ெதாடர்	இயற்ைக	ேபரழி கைள	 ன்றாம்	கடல்ேகாள்	ேபரழி

என் ம்	 அதன்	 விைளவாக	 மரி	 நிலம்	 ஒட் ெமாத்தமாக	 கட க் ள்
ெசன் விட்ட 	 என் ம்	 அ த்தம்	 தி த்தமாக	 றிப்பி கின்றன.
ெசால்லப்ேபானால்	 மியின்	 மீதான	 விண்கற்களின்	 தாக் தல்கைள ம்	 ட
ைடப் 	 சிற்பமாக	 ெச க்கி	 ைவத்தி க்கிறார்கள்.	 இ 	 றித் 	 ன்றாம்
ப தியில்	பார்ப்ேபாம்.

விண்கற்களின்	 தாக் தல்	 மிைய	 ரட் 	 ேபாட்டதற்கான	 ஆதாரங்கள்
இ க்கின்றனவா	என்றால்	தாராளமாக	இ க்கின்றன	என்பேத	பதிலா ம்.	 னாங்
படாங்,	 எகிப் ,	ெதன்னெமரிக்க	 நிலப்ப திகள்	 என் 	 உலகின்	மற்ற	 ப திகளில்



ெதால்	 தமிழர்கள்	 எ ப்பியி ந்த	 ெப ங்கல்	 கட் டங்கள்	 சிதறி	 அழி ற்றேத
இதற்கான	 தல்	ஆதாரம்.	 சிதறிய	 ெப ங்கல்	 கட் டங்களின்	 பாைறகள்	அதிக
ெவப்ப	தாக் தல்	காரணமாக	ெபாங்கி	உ கியி ப்பைத	காண	 ம்.	கிராைனட்
பாைறகள்	 உ க	 மிக	 அதிக	 அளவிலான	 ெவப்பம்	 ேதைவ	 என்பைத	 இங்ேக
க த்தில்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்	 உலகம்	 வதி மி ந் 	 ெபறப்பட்ட	 பனி
ப வங்கள்	(ice	core)	மற் ம்	மண்	மாதரிகைள	ெகாண் 	(forest,	pollen	and	other
geochemical	 and	 isotopic	 markers)	 நிகழ்த்திய	 ஆய் களின்	 வில்
ெவளியிட் க் ம்	அறிக்ைகயில்	ெபறப்பட்ட	மாதரிகளில்	இரி யம்	கலந்த	கந்தக
கள்க ம்	 (magnetic	 grains	 with	 iridium),	 கந்தக	 ைமக்கிேராஸ்ெப ல்ஸ்

(magnetic	 microspherules)	 றிப்பிட்ட	 அளவில்	 இ ப்பதாக
ெசால்லப்பட் க்கிற .	இன்றிலி ந் 	 மார்	12,000	வ டங்க க் 	 ன் 	(சங்க
இலக்கியங்க ம்	 நிலவியல்	 தர க ம்	 றிப்பி ம்	 இரண்டாம்	 கடல்ேகாள்
நிகழ்ந்த	 காலப்ப தி)	 மியின்	 ேமற்பரப்ைப	அைடந் 	 ெவ த் 	 சிதறி	 மியின்
மீ 	 ெந ப் 	 பிழம் களாக	 வி ந்த	 விண்கல்	 ேமாதலின்	 விைளவாகேவ	 இ
நிகழ்ந்தி ப்பதாக	அேத	அறிக்ைக	 றிப்பி கிற .

அந்த	 அறிக்ைகயின்	 ெபயர்	 -	 Extraordinary	 Biomass-Burning	 Episode	 and
Impact	Winter	 Triggered	 by	 the	 Younger	 Dryas	 Cosmic	 Impact	 12,800	 Years
Ago.	Published	 in	The	 Journal	of	Geography,	by	University	of	Chicago	Press’
series	of	scientific	publications.

இந்த	விண்கல்	ெந ப் 	பிழம் களின்	 ேமாதல்	காரணமாக	 மியில்	ெவப்ப	அைல
உ வாகி	கண்ணிைமக் ம்	ேநரத்தில்	 மியின்	ஒட் ெமாத்த	உயிரினங்களில்	50%
அழித் விட் க்கிற .	 ன்றாம்	 கடல்ேகாள்	 சமயத்தி ம்	இேத	 ேபான்றெதா
விண்கல்	 ேமாதல்	 நிகழ்ந்தி க் ம்	 என் 	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகம்
க கிற .	 ந்ைதயைத	 விட	 இ 	 மிகப்	 ெப ம்	 தாக்கங்கைள	 மியின்	 மீ
ெச த்தியி க்கலாம்	என் ம்	க கிற .

ெவப்ப	அைல	தாக்கத்தின்	காரணமாக	ல ரன்ைடட்	 உைர	 பனி	 ேபான் 	 பல	 உைர
பனி	ஏரிகள்	 உ கி	கட க் ள்	கலக்க	கடலின்	 நீர்மட்டம்	 உயர்ந்த டன்	கட க்
அ யில்	 பல	 நில	 அதிர் கைள ம்	 ஏற்ப த்திய .	 இதன்	 விைளவாக	 மியின்
ேமல்தக 	 (outer	 crust)	 ெப ம்	 பாதிப் க்க க் 	 உள்ளாகியி க்கிற .
தி ெமன் 	 ேமல்தகட் ன்	 ஒ ங்கைமப்பில்	 ஏற்பட்ட	 மாற்றத்தின்	 காரணமாக
நிலந க்ேகாட் ற் 	 அ கிலி ந்த	 அண்டார் க்கா	 கண்டம்	 தற்ேபாைதய
ெதன் வ	 ப திக் 	 நகர்ந்தி க்கிற .	 இந்த	 நிகழ்ேவா 	 ேசர்த் 	 மரி
நிலத்தின்	அழி ம்	அரங்ேகறியி க்கிற .



தல்	கடல்ேகாள்,	இரண்டாம்	கடல்ேகாள்	என் 	 ன்ேப	இயற்ைக	ேபரிடர்க க்
ெப ம்	 ப தி	 மரி	 நிலத்ைத ம்	 மக்கள்	 ெதாைகைய ம்	 கா 	 ெகா த்தி ந்த
ெதால்	 தமிழர்	 நாகரீகம்	 ன்றாம்	 கடல்ேகாளின்	 ேபா 	ஒட் ெமாத்த	 மரி	 நில
அழிைவ ம்	 அத டன்	 ேசர்த் 	 75%	 மக்கள்	 ெதாைக	 அழிைவ ம்
சந்தித்தி க்கிற .

இைறயனார்	 களவியல்	 உைர	 றிப்பி ம்	 ச்சங்கங்கள்	 இயங்கிய	 ஆண் கள்
மாத்திரேம	வரலாற் 	நம்பகத்தன்ைம	ெகாண்டதாக	இ க்கிற .	அந்த	 உைரயில்
பல	ெவளி	ைககளின்	தி விைளயாடல்கள்	அதிகம்	இ ப்பதால்	அ 	 றிப்பி ம்
லவர்களின்	 ெபயர்கைள	 கணக்கில்	 ெகாள்ள	 இயலா .	 மார்	 பத்தாயிரம்
வ டங்க க் 	நீண்ட	 ச்சங்கங்களின்	ஆண் 	கணக்ைக	எவ்வா 	இைறயனார்
களவியல்	 உைரயால்	 ெகா க்க	 ந்த ?	 எ த்தறி 	 ெபற்ற	 எந்த	 ஒ
இனத்தினா ம்	இ 	 ம்.

இதற்கான	மிகச்	சிறந்த	உதாரணம்	எகிப்திய	நாகரீகம்.	 மார்	3000	வ டங்க க்
நீளக்	 ய	 ப்ப க் ம்	 ேமற்பட்ட	 அரச	 வம்சாவளிகைள	 றித் ம்	 அதன்
ற் க்கணக்கான	 பாேராக்கள்	 றித் ம்	 மிக	 ெதளிவான	 பதி

ெசய்தி க்கின்றன	 எகிப்திய	 பப்ைபரஸ்	 ள்கள்.	 ேமரிய	 நாகரீகத்தி ம்	 3000
வ டங்க க்கான	 ெசயல்பா கள்	 றித்த	 எ த் 	 பதி கள்	 இ க்கின்றன
என்ப ம்	இங்ேக	 றிப்பிடத்தக்க .
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தல்	 மற் ம்	 இரண்டாம்	 கடல்ேகாள்களின்	 ேபா 	 மரி	 நிலத்தின்	 ெப ம்

ப திகைள ம்	மக்கள்	ெதாைகைய ம்	இழந்த	ெதால்	தமிழர்கள்	 மரி	நிலத்ைத
ெகாஞ்சம்	 ெகாஞ்சமாக	 ைகவிட் 	 வட	 ேநாக்கி	 இடம்ெபயரத்
ெதாடங்கியி க்கிறார்கள்.	பதிைனந்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன் 	நாகரீகத்தின்
உச்ச	 நிைலயிலி ந்த	 மரி	 நில	 தமிழர்கள்	 உலகின்	 பல	 ப திகளில்	 வணிக

யி ப் கைள	கட் ெய ப்பியைத	 ன்ேப	பார்த்ேதாம்.

உலகின்	 மற்ற	 ப திக ைடய	 உற்பத்தி	 ெபா ட்கைள ம்	 கனிம	 வளங்கைள ம்
தமிழக	மற் ம்	 மரி	நில	சந்ைதக க் 	ெகாண் வந் 	ேசர்த்த டன்	மாத்திரம்
நின் விடாமல்	உல்லாச	மற் ம்	ஓய் கால	மாளிைககள்	ெகாண்ட	இடங்களாக ம்
இ ந்தி க்கின்றன	 ெதால்	 தமிழரின்	 வணிக	 க ைக	 தாவள	 ேகாட்ைட

யி ப் கள்.	 நாம்	 ன்ேப	 பார்த்தைத	 ேபால	 பதிைனந்தாயிரம்	வ டங்க க்
ந்ைதய	 ெதால்	 தமிழர்கள்	 தாங்கள்	 கண்டைடந்த	 திய	 நிலப்ப திகளில்

தங்க ைடய	 நிரந்தர	 நகர	 ேயற்றத்ைத	 உ வாக்காமல்	 வணிக	 ேகாட்ைட
யி ப் கைள	மாத்திரேம	உ வாக்கியி க்கிறார்கள்.

கண்டைடந்த	நிலப்ப திகளில்	 மரி	நில	மற் ம்	தமிழக	அர களின்	கிைளகைள
அவர்கள்	ஏற்ப த்தவில்ைல.	 தல்	மற் ம்	இரண்டாம்	கடல்ேகாள்	ேபரழி க க்
பிறேக	 தாங்கள்	 கண்டைடந்த	 நிலப்ப திகளில்	 தங்க க்கான	 திய	 நகர

ேயற்றங்கைள	 நிகழ்த்த	 ேவண் யதன்	 அவசியத்ைத	 உணர்ந்தி க்கிறார்கள்
ெதால்	தமிழர்கள்.	 மரி	 நிலத்தின்	ெப ம்	 ப தி	அழிந் விட்ட ம்	 (கட க் ள்
ழ்கி)	மக்கள்	ெதாைகயில்	 பாதிைய	இயற்ைக	 ேபரிட க் 	வாரி	ெகா த்த ம்

தப்பி	பிைழத்தி ந்தவர்களின்	மனங்களில்	ெப ம்	உளவியல்	பாதிப் கைள	நிச்சயம்
ஏற்ப த்தியி க் ம்.

இதன்	 விைள 	 ஆழிேபரைலகளின்	 ெகா ங்கரங்களிலி ந் 	 தங்க ைடய
அ த்த	தைல ைறைய	காக்க	ேவண் 	 மரி	நிலத்திலி ந் 	ெவளிேயறி	 ன்ேப
தங்க க் 	 நன் 	 அறி கமாகியி ந்த	 நிலப்ப திக க் 	 இடம்ெபயர
ெதாடங்கியி க்கிறார்கள்.	 இத்தைகய	 இடப்ெபயர் 	 ஒேர	 இரவில்	 நிகழ்ந்

ந் விடவில்ைல.	 பல	 பத் 	வ டங்க க் 	 ெதாடர்சியாக,	அைல	அைலயாக
இந்த	 இடப்ெபயர் கள்	 நிகழ்ந்தி க்கின்றன.	 ெதாடக்க	 கால	 இடப்ெபயர்
அைலகள்	வடக் 	மற் ம்	வடேமற் 	திைசைய	ேநாக்கி	அைமந்தி க்கிற .



வடக்கில்	 தற்ேபாைதய	 இலங்ைக	 மற் ம்	 ெதன்னிந்திய	 நிலப்ப திகளில்
இடப்ெபயர் 	 ேயற்றங்கள்	 நிகழ்ந்தி க்கிற .	 ெதன்னிந்திய	 நிலப்ப தி ம்
அதேனா 	 இைணந்த	 இலங்ைக ம்	 ேசர	 மற் ம்	 ேசாழ	 அரசர்களின்
ஆ ைகக் ள்	இ ந்தன	என் 	சங்க	இலக்கியங்கள்	 றிப்பி கின்றன.	இரண்
கடல்ேகாள்	ேபரழி க க் 	தங்க ைடய	கடற்ப தி	நா கைள ம்	மக்கைள ம்
இழந் ,	 ேபரழி களின்	 ேவதைனகைள ம்	 ன்பங்கைள ம்	 அந்த	 இ
அர க ம்	 ட	நன் 	உணர்ந்ேத	இ ந்தி க் ம்.

மரி	நிலத்திலி ந் 	ெவளிேயறிய	பாண் ய	 	ெதால்	தமிழர்க க் 	நிச்சயம்
அந்த	 இ 	 அர க ம்	 தங்க ைடய	 நிலப்ப திகளில்	 ேய வதற்கான
வசதிகைள ம்	வாய்ப் கைள ம்	 ஏற்ப த்தி	 ெகா த்தி ந்தி க் ம்.	வட	 ேமற்
திைசயில்	 இடம்ெபயர்ந்த	 மரி	 நில	 தமிழர்கள்	 இன்ைறக் 	 ஈராக்	 என்
அறியப்ப ம்	 ெமசப்பட்ேடாமிய	 நிலப்ப திைய	 மனதில்	 ெகாண்ேட	 தங்க ைடய
இடப்ெபயர்ைவ	நிகழ்த்தியி க்கிறார்கள்.

தங்க க் 	 நன் 	 அறி கமாகியி ந்த	 உலக	 வைரப்பட	 அறிவின்
ைணெகாண் ம்	ேபரழி க க் 	பிற 	தப்பி	பிைழத்த	ஒ 	சிலரின்	கடேலா ம்

அறிவின்	 ைணெகாண் ம்	 ெமசப்பட்ேடாமிய	 நிலப்ப தியில்	 ேயற்றங்கைள
நிகழ்த்தியி க்கிறார்கள்.	 இ 	 நடந்த 	 இன்றிலி ந் 	 மார்	 11,000
வ டங்க க் 	 ன்பாக	 இ க்கேவண் ம்.	 இதற்கான	 உதாரணம்	 இன்ைறய

க்கியில்	 அைமந்தி க் ம்	 ெகப்பாக்லி	 ெடப்பி	 ெப ங்கல்	 கட் டங்கள்.
(ெகப்பாக்லி	 ெடப்பி	 றித் 	 விரிவாக	 “ெல ரியா,	 அட்லாண் ஸ்,	 :	 தமிழர்
கண்டம்”	 த்தகத்தில்	விரிவாக	எ தியி ப்பதால்	அைத	இங்ேக	தவிர்கிேறன்).

தமிழகப்ப திகளில்	 பரவலாக	 காணப்ப ம்	 வட்ட	 கல்திட்ைடைய	 ஒத்தி ப்ப
ெகப்பாக்லி	 ெடப்பி.	 ெமசப்பட்ேடாமிய	 நிலப்ப திக் 	 இடம்ெபயர்ந்த	 மரி	 நில
ெதால்	தமிழர்கள்	தங்களின்	தாயகத்தில்	 ( மரி	 நிலத்தில்)	தங்க ைடய	இனம்
சந்தித்த	ேபரிடர்க க் 	நிைன 	கல்திட்ைடகைள	எ ப் ம்	விதமாக	ெகப்பாக்லி
ெடப்பி	 மைலப்	 ப தியில்	 இ ேபான்ற	 பல	 வட்ட	 வ வ	 கல்திட்ைடகைள
உ வாக்கியி க்கிறார்கள்.	 இந்த	 கல்திட்ைடகளின்	 கட் ட	 அைமப்ைப
ஒப்பீட்டளவில்	 பார்க் ம்ேபா 	 பதிைனந்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன்
அவர்க ைடய	 ன்ேனார்கள்	 கட் ெய ப்பிய	 ெப ங்கல்	 கட் ட	 ெதாழில்	 ட்ப
ேநர்த்திக் 	அ கில்	 ட	வர	 யாமல்	இ ப்பைத	காணலாம்.



இரண் 	கடல்ேகாள்	ேபரழி கள்,	ெதால்	தமிழர்களின்	அைனத் 	 ைற	ெதாழில்
ட்ப	அறி 	களஞ்சியங்கைள ம்	 ைறயா 	ெசன் விட்டதன்	விைள 	இ .	பல

ஆயிரம்	 வ டங்களாக	 மரி	 நில	 ெதால்	 தமிழ்	 நாகரீகம்	 வளர்த்ெத த்தி ந்த
அைனத் 	 ைற	 அறி 	 க லங்க ம்	 கட க்க யில்	 சமாதியாகிவிட்ட .
ெமசப்பட்ேடாமிய	நிலப்ப திக் 	இடம்ெபயர்ந் 	ெகப்பாக்லி	ெடப்பி	கல்திட்ைடைய
உ வாக்கிய	 மரி	நில	தமிழர்கள்	தங்களின்	தாயகம்	அழிந்த	வரலாற்ைற	அதில்
ைடப் 	சிற்பங்களாக	பைடத்தி க்கிறார்கள்.

இரண்டாம்	 கடல்ேகாள்	 ேபரழி டன்	 நிகழ்ந்த	 விண்கல்	 ேமாதல்கைள ம்	 ைடப்
சிற்பங்களில்	ெவளிப்ப த்தியி க்கிறார்கள்.	ெகப்பாக்லி	ெடப்பி	 றித் 	ேப ம்	சில
யாதீன	 வரலாற்றாய்வாளர்கள்,	 அ 	 ெதால்	 மக்களினம்	 ஒன்றின்	 வழிபாட்

தளமாக	இ க்கலாம்	என் 	க கிறார்கள்.	ேவ 	சிலர்,	ெதால்	மக்களினத்தின்
வானியல்	கணிப் 	நடவ க்ைகயின்	ஒ 	ப தியாக	ெகப்பாக்லி	ெடப்பி	இ க்கலாம்
என் 	 க கிறார்கள்.	 அப்ப 	 இ ப்பின்	 ற் க்	 கணக்கில்	 அ க ேக	 ஒேர
அைமப்பில்	இந்த	கட் டங்கைள	உ வாக்க	ேவண் யதன்	அவசியம்	என்ன	என்கிற
ேகள்வி	எ வைத	தவிர்க்க	 யா .	இதற்கான	பதில்	அவர்களிடம்	இல்ைல.

தமிழகப்ப திகளில்	 அ க ேக	 பல	 கல்திட்ைடகைள	 பார்க்க	 ம்.	 காரணம்
இறந்தவர்க க்கான	 நிைன 	 சின்னமாக	 தமிழர்கள்	 கல்திட்ைடகைள
பயன்ப த்தியதால்	 அைவ	 ஏறத்தாழ	 ஒேர	 உ வைமப் டன்	 அ க ேக
அைமந்தி ப்ப 	 இயல்பான	 ஒன்றாக	 இ க்கிற .	 ெகப்பாக்லி	 ெடப்பி
கல்திட்ைடகைள	 நிைனவிட	 கட் டங்களாக	 மரி	 நில	 தமிழர்கள்
கட் ெய ப்பியதன்	காரணமாகேவ	 ற் 	கணக்கில்	அைவகைள	அங்ேக	காண



கிற .

ெகப்பாக்லி	ெடப்பி	கல்திட்ைடகைள	ஒத்த	கல்திட்ைடகைள	மற்ெறா 	இடத்தி ம்
காண	 ம்.	அந்த	இடம்	மத்தியத்	தைரக்	கடல்	ப தி	தீவான	ெமேனார்காவில்
(Island	 of	 Menorca)	 இ க்கிற .	 உள் ர்	 மக்கள்	 இந்த	 கல்திட்ைடகைள
ேடாரால்பா	 ெடன்	 சேலார்ட்	 ேகாயில்	 (Torralba	 d’en	 Salort	 Temple)	 என்
அைழக்கிறார்கள்.	 இைத	 உ வாக்கிய	 மக்களினம்	 எ வாக	 இ க் ம்	 என்கிற
ழப்பம்	 இன் 	 வைர	 ெதாடர்ந் 	 ெகாண் க்கிற .	 மின்ேனாவன்	 நாகரீக

(Minoan	 Civilization)	 மக்கள்	 இைத	 உ வாக்கியி க்கலாம்	 என் 	 ெபா வாக
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் க்கிற .

ஆனால்	ெமசப்பட்ேடாமிய	 நிலப்ப தியில்	ெதாடர்ச்சியாக	வந் 	 ேயறிய	 மரி
நில	தமிழர்களின்	ஒ 	ப தி	ேம ம்	ேமற் 	திைசயில்	நகர்ந் 	மத்தியத்	தைரக்
கடல்	 தீ க க் ம்	 பரவியி க்க	 ேவண் ம்.	 இந்த	 பரவல்	 உடன யாக
நிகழ்ந்தி க்காமல்	பல	 	ஆண் கால	இைடெவளியில்	நிகழ்ந்தி க் ம்	என்
ணியலாம்.	 அதன்	 ெவளிப்பாேட	 ெமேனார்கா	 தீவிலி க் ம்	 ேடாரால்பா	 ெடன்

சேலார்ட்	கல்திட்ைடகள்.	ேம ம்	 மரி	நில	ெதால்	தமிழர்க க் 	மத்தியத்	தைரக்
கடல்	ப திகள்	 றித்த	அறி க ம்	 ன்ேப	இ ந்தி க் ம்	என் ம்	 ணியலாம்.

காரணம்	 எகிப்தின்	 அெலக்சாண் ரியா	 நக க் 	 அ ேக	 மத்தியத்	 தைரக்
கட க் 	 அ யில்,	 ம் கார்	 கட க் 	 அ யில்	 ன் 	 நாம்	 பார்த்த	 ெதால்
தமிழர்களின்	 ைற க	 கட் ட	 சிதிலங்கைள	ஒத்த	 சிதிலங்கள்	 ழ்கியி ப்ப
உ தி	 ெசய்யப்பட் க்கிற .	 பதிைனந்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ன் 	 ( தல்



மற் ம்	 இரண்டாம்	 கடல்ேகாள்கள்	 ஏற்ப வதற் 	 ன் )	 மரி	 நில	 வணிக
ட்டைமப் கள்	மத்தியத்	தைரக்	கடல்	ப தியி ம்	தங்க ைடய	 ைற கத்ைத

கட் ெய ப்பி	பயன்ப த்தியி ந்தி க்கேவண் ம்.

மரி	 நிலத்திலி ந் 	 வடக் 	 மற் ம்	 வடேமற்கில்	 அைல	 அைலயாக	 ெதால்
தமிழர்கள்	 இடம்	 ெபயர்ந்தைதப்	 ேபான்ேற	 ெதன்	 கிழக் 	 திைசயி ம்	 அைல
அைலயாக	இடம்	 ெபயர்ந்தி க்கிறார்கள்.	 ெதன்கிழக்கில்	அவர்க ைடய	 தல்
இடப்ெபயர் 	 ேயற்றம்	 நாம்	 ன் 	 பார்த்த	 சண்டாேலண் ேலேய
நிகழ்ந்தி க் ம்.	இரண்டாம்	கடல்ேகாள்	 ேபரழி 	நிகழ்ந்த	வ டங்க க் 	பிற
அதாவ 	 இன்றிலி ந் 	 மார்	 11,000	 வ டங்க க் 	 ன் 	 சண்டாேலண்ட்
சிறி 	சிறிதாக	கட க் ள்	 ழ்கிக்ெகாண் ந்த .	இரண் 	கடல்ேகாள்களின்
தாக் தல்க க் 	 சண்டாேலண் ம்	 தப்பிவில்ைல	 என்பைத	இங்ேக	 கவனத்தில்
ெகாள்ளேவண் ம்.
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தல்	 மற் ம்	 இரண்டாம்	 கடல்ேகாள்	 ேபரிடர்க டன்	 மரி	 நிலத்திற்கான

ேபரழி கள்	 ந் விடவில்ைல	 என்பைத	 ன்ேப	 பார்த்ேதாம்.	 பல	 பத்தாயிரம்
வ டங்களாக	 ச கம்,	 கைல,	 இலக்கியம்,	 அரசியல்,	 அறிவியல்,	 ம த் வம்,
த்தாக்க	 ெதாழில்	 ட்பங்கள்,	 வரலா 	 என் 	 ெதால்	 தமிழ்	 நாகரீகம்
வளர்ெத த்தி ந்த	 அைனத் 	 அறி 	 களஞ்சிங்கைள ம்	 தல்	 கடல்ேகாள்
ேபரழி 	ெமாத்தமாக	அழித்ெதாழித் விட்ட .	தாம்	ெபற்ற	அறி 	ெசல்வங்கைள
அ த்த த்த	தைல ைறக க் 	கடத் வதற்கான	ேபாதிய	கால	அவகாசமின்றி
75%	மக்கள்	ெதாைகைய ம்	இழந் ேபான 	ெதால்	தமிழ்	நாகரீகம்.

தல்	கடல்ேகாள்	 ேபரழிவிலி ந் 	தப்பி	 பிைழத்த	தைல ைற	தங்க க் 	 ன்
தைல ைற	 ெபற்றி ந்த	 அறி 	 களஞ்சியத்தில்	 பாதிையேய	 தங்க ைடய
அறிவாக	ெபற்றி ந்தார்கள்.	 னாங்	படாங்,	ேபாஸ்னியா,	எகிப் ,	ெதன்னெமரிக்க
ெப 	 என் 	 உச்சத்திலி ந்த	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 அறிவியல்	 ெதாழில்	 ட்ப
உன்னதங்கள்	 அைனத் ம்	 தல்	 கடல்ேகாள்	 அழிவிற் 	 பிற 	 ெதாடராமல்
அ ந் ேபான .	வாழ்ந் ெகட்ட	ஒ 	 ம்பத்தின்	 பரிதாப	நிைலக் 	ஆளான
தப்பி	பிைழத்தி ந்த	தமிழர்	தைல ைற.

தாங்கள்	 ெபற்றி ந்த	 ைறப்பட்ட	அறி 	 களஞ்சியங்கைள	 மீண் ம்	அதன்	 உச்ச
நிைலக் 	 ெதால்	 தமிழ்	 நாகரீகம்	 மீட்ெட ப்பதற் ள்ளாகேவ	 இரண்டாம்	 கடல்
ேகாள்	 மீண் மாக	அவர்கைள	அழித் ப்ேபாட்ட .	 பட்ட	காலிேலேய	 பட் 	ெகட்ட

ேய	மீண் ம்	ெகட்ட .	ெதாடங்கிய	நிைலக்ேக	மீண் ம்	வந் 	ேசர்ந்த 	ெதால்
தமிழர்	நாகரீகம்.	இதன்	 பிறேக	 மரி	நிலத்திலி ந் 	வடக் ,	வடேமற் 	மற் ம்
ெதன்	கிழக்கில்	ெதால்	தமிழர்கள்	இடம்ெபயர்ந் 	ெசன்றார்கள்	என்பைத	 ேபான
அத்தியாயத்தில்	பார்த்ேதாம்.

ெதால்	தமிழர்கள்	இடம்	ெபயர்ந் 	ெசன்ற	நிலங்களில்	தங்களின்	நகர	நாகரீகத்ைத
கட் ெய ப் தற் 	 ன்பாகேவ	 ன்றாம்	 கடல்ேகாள்	 அவர்கைள	 விரட் 	 வந்
அவர்களின்	தைலயில்	இ தி ம்	மிக	ெபரி மான	ேபரழிைவ	இறக்கிய .	 ன்றாம்
கடல்ேகாள்	 அழி 	 நடந்த 	 இன்றிலி ந் 	 மார்	 9500	 வ டங்க க் 	 ன்
என்பைத	 ன்ேப	 பார்த்ேதாம்.	 இந்த	 ேபரழிவின்ேபா 	 மரி	 நிலம்	 ெமாத்தமாக



கட க் ள்	 ேபாய்	 ேசர்ந்த .	 (இ 	 றித் 	 ேம ம்	 அறிய	 என 	 “ெல ரியா,
அட்லாண் ஸ்,	 :	தமிழர்	கண்டம்”	 த்தகத்ைத	வாசிக்க ம்).

மற்ற	 இ 	 கடல்ேகாள்கைள	 ேபால	 	 ஆண் கள்	 இைடெவளியில்	 சிறி
சிறிதாக	 இந்த	 ேபரழி 	 நடந்தி க்கவில்ைல	 என்ப 	 தற்ேபாைதய	 நிலவியல்
தர களின்	 வழி	 ெதரிகிற .	 ஐம்ப 	 ஆண் களின்	 இைடெவளிக் ள்ளாகேவ
ன்றாம்	கடல்ேகாள்	ேபரழி கள்	நடந்தி க்கின்றன.	 மரி	நில	ெதால்	தமிழர்கள்

உயிைர	ைகயில்	பி த் க்ெகாண் 	 மீண் மாக	வடக் ,	வடேமற் ,	ெதன்கிழக்
என் 	 ன் 	திைசகளி ம்	ெப ம்	இடப்ெபயர் கைள	நிகழ்த்தியி க்கிறார்கள்.

இன்ைறக் 	 அரபிக்கடல்	 மற் ம்	 வங்காள	 விரி டா	 கடல்	 என் 	 அறியப்ப ம்
கடல்கள்	 வதி ம்	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 இடப்ெபயர் 	 ேதாணிகள்	 அைல
அைலயாக	 ஒன்றிபின்	 ஒன்றாக	 பயணித்தி க்கிற .	 கடல்	 நீர்மட்டம்
உயர்ந் ெகாண்ேட	 இ க் ம்	 ேவைலயில்,	 ெப 	 மைழகள்	 ெகாட் த்
தீர்ந் ெகாண் க் ம்	 ெகாந்தளிப்பான	 கடல்களில்	 ஆயிரக்	 கணக்கில்
ெபண்கள்,	 ழந்ைதகள்,	 வயதானவர்கள்	 உள்ளடங்கிய	 ேதாணிகள்	 பயணிப்ப
என்ப 	உயிைர	உைரய	ெசய்யக்	 யதாக	இ ந்தி க் ம்.

ேபாதா	 ைறக் 	 மிைய	 ேநாக்கி	 வந்த	 ெப ம்	 விண்கல்	 ஒன் 	 மியின்
ேமற்பரப்ைப	 அைடந் 	 க் 	 றாக	 ெவ த் 	 சிதறி,	 இலட்ச	 கணக்கிலான
ெந ப் 	 பிழம் களாக	 மிைய	தாக்கி	அதன்	 பங்கிற் 	 மி	 வதி ம்	ெப ம்
ெந ப் 	 ேபரிடர்கைள	 உ வாக்க	 ேதாணிகளில்	 இடம்ெபயர்ந் 	 ெகாண் ந்த
ெதால்	தமிழர்கள்	அைத ம்	சந்திக்க	ேவண் யி ந்த .	இயற்ைகயின்	இந்த	அதி
பயங்கர	 ேகார	 அழி 	 தாண்டவங்கைள	 கண்ெணதிேர	 பார்த் க்ெகாண் ந்த
ெதால்	 தமிழர்	 தைல ைற	 ெப ம்	 மன	 சிைத க க் 	 உள்ளாகியி க் ம்
என்பதில்	மாற் 	க த்தி க்க	 யா .

ப 	 உ தியான	 மனத்	 ணி ம்,	 தன்னம்பிக்ைக ம்	 ெகாண் ந்த	ஆயிரத்தில்
ஓரி வர்	 மாத்திரேம	இந்த	 ேபரழி களில்	 தங்களின்	 யத்ைத	இழக்காமல்	 தப்பி
பிைழத்தி க்க	 ம்.	 அப்ப யானவர்கைள	 சிறி 	 ேநரத்தில்
பார்க்கயி க்கிேறாம்.	 வடக்கில்	 ெதன்னிந்தியாவி ம்,	 வட	 ேமற்கில்
ெமசப்பட்ேடாமியா	 மற் ம்	 எகிப்தி ம்,	 கிழக்கில்	 ஈஸ்டர்	 தீ கள்	 மற் ம்
ெதன்னெமரிக்க	 ெப வி ம்	 மீண் ம்	 ஒ 	 ெப ம்	 ெதால்	 தமிழர்	 இடப்ெபயர்

ேயற்றம்	நிகழ்ந்த .

ன்றாம்	கடல்ேகா க் 	பிற 	 மி	சிறி 	சிறிதாக	தன் ைடய	பைழய	நிைலக்
தி ம்பிய .	 ஆனால்	 ெதால்	 தமிழ்	 நாகரீகத்தின்	 பல	 ைற	 உன்னத	 அறி
களஞ்சியங்கள்	 மீண் மாக	 அதன்	 உன்னதத்ைத	 அைடய	 யாமல்
அழிந் ேபான .	 தப்பி	 பிைழத்த	 சிறிய	 மக்கள்	 ெதாைகைய	 ெகாண் 	 மீண் ம்



தன் ைடய	ச க	ெசயல்பா கைள	ெதாடங்கிய 	ெதன்னிந்திய	தமிழ்	ச கம்.
சில	 	 ஆண் களில்	 வணிக	 ட்டைமப் கள்	 மீள	 உ வாக்கப்பட்டன.
இைவக ைடய	 ெசயல்பா க க்கான	 சிறந்த	 உதாரணங்கள்	 சிந் 	 சமெவளி
நகரங்கள்.

பல	 பத்தாயிரம்	 வ டங்க க் 	 ந்ைதய	 ெதால்	 தமிழ்	 நாகரீக	 வணிக	 க ைக
தாவள	 நகரங்களின்	 எச்சமாக	 இப்ேபா 	 நம்	 கண் ன்	 இ ப்பைவ	 சிந் ெவளி
நகரங்கள்.	சிந் ெவளி	நகரங்கள்	அைனத் ம்	( க்கிய	சிந் ெவளி	நகரங்கள்	–
ஹரப்பா,	 ேமாகன்ஜதேரா,	 ேலாத்தல்,	 ேகாட்திஜ்ஜி,	 சந் தாேரா,	 ேடாலவீரா,
ராக்கிகரி)	வணிக	நடவ க்ைககள்	–	 க்கியமாக	ஏற் மதி	–	ஒன்ைற	மாத்திரேம
அ ப்பைடயாக	 ெகாண் 	 ெசயல்பட்டைவகள்	 என் 	 தற்ேபா 	 சந்ேதகத்திற்
இடமின்றி	உ தி	ெசய்யப்பட் க்கிற .

நா 	மற் ம்	ெப நகர	 யி ப் களின்	 க்கிய	அங்கங்களான	கைல,	இலக்கிய,
சமய	மற் ம்	இரா வ	ெசயல்பா க க்கான,	அைவ	சார்ந்த	கட் டங்க க்கான
எந்த	ஒ 	 சி 	அைடயாளங்கைள ம்	 சிந் ெவளி	 நகரங்களில்	 காண	 யா .
வணிக	 ெசயல்பா க க்கான	அைடயாளங்களாக	இ க் ம்	விவசாய	 உற்பத்தி,
கைல	மற் ம்	ஆபரன	ெபா ட்கள்	உற்பத்தி,	ெதாழில்	க விகள்	உற்பத்தி,	ஆைடகள்
உற்பத்தி	ஆகியைவகைளேய	சிந் ெவளி	நகரங்கள்	அைனத்தி ம்	காண	 ம்.

இந்த	 நகரங்கள்	 அைனத் ம்	 தமிழக	 வணிக	 ட்டைமப் களின்	 ைமய
கட் ப்பாட் ற் ள்	 ெசயல்பட் க்கின்றன.	 இந்த	 நகரங்களில்

ேயற்றப்பட் ந்தவர்கள்	 அைனவ ம்	 ெதால்	 தமிழர்கேள.	 அவர்க க்கான



யி ப் 	 வீ க ம்,	 அைவ	 சார்ந்த	 சாைல	 உள்கட்டைமப் க ம்,	 காதார
வசதிக ம்	 மிக	 க்கமாக ம்	 ேநர்த்தியாக ம்	 திட்டமிடப்பட்
கட் ெய ப்பப்பட் க்கின்றன.	இன்றிலி ந் 	 மார்	 8000	வ டங்க க் 	 ன்
உ வாக்கப்பட்ட	 தமிழக	 வணிக	 க ைக	 தாவள	 சிந் ெவளி	 நகரிங்களின்	 நகர
திட்டமிட ம்	 கட் மான ம்	 இன்ைறய	 ேமற்கத்திய	 நகரங்களின்	 நகர
திட்டமிட க் ம்	 கட் மானத்திற் ம்	 நிகரானைவ,	 ெசால்லப்ேபானால்	 ஒ 	 ப
ேமலானைவ ம்	 ட	என் 	 றிப்பிட் க்கிறார்	ஜான்	மார்ஷல்.

சிந் ெவளி	 நகரங்கள்	 ெதால்	 தமிழர்க ைடய 	 என்பதற்கான	 எ த் ,	 கட் ட
மற் ம்	 மரப 	 ஆதாரங்கள்	 ெதாடர்ச்சியாக	 ெவளிவந்தப 	 இ க்கின்றன.
சிந் ெவளி	 நகரங்க ம்	 அதன்	 வட்ட	 த்திைரக ம்	 ெவளி	 உலகின்
ெவளிச்சத்திற் 	 வந்த	 காலம்	 ெதாட்ேட	 சிந் ெவளி	 வட்ட	 த்திைரகளில்
இ க் ம்	 எ த் க்கள்	 ெதால்	 தமி டன்	 ெதாடர் ைடய 	 என்கிற	 ரித ம்
ெதாடங்கிவிட்ட .	 சிந் ெவளி	 ெதால்	 தமிழ்	 எ த் க்கைள	 இனம்	 கண்
வாசிக் ம்	 யற்சிகள்	 உலகின்	 பல	 பல்கைலக்கழங்களி ம்	 எ த்தாய்
நி வனங்களி ம்	ெதாடர்ந் ெகாண் க்கிற .





இ 	 ஒ றம்	 இ க்க	 சிந் ெவளி	 எ த் க்கள்	 ெகாண்ட	 ெதால்	 ெபா ட்கள்
தமிழகத்தி ம்	 கிைடத் 	 வ கின்றன.	 இதற்கான	 சிறந்த	 உதாரணம்
மயிலா ைறயில்	 அைமந்தி க் ம்	 ெசம்பியன்	 கண் ர்	 கிராமத்தில்
கண்ெட க்கப்பட்ட	ெப ங்கல்	 ேகாடாரி.	இதன்	 மீ 	 சிந் ெவளி	 எ த் க்கைள
ஒத்த	தமிழ்	எ த் க்கள்	ெபாறிக்கப்பட் க்கின்றன.	இதன்	காலம்	இன்றிலி ந்
மார்	 3500	 –	 4000	 வ டங்க க் 	 ன்பானதாக	 இ க்கலாம்	 என்

கணிக்கப்பட் க்கிற .



இன்றிலி ந் 	 4000	 ன் 	 சிந் ெவளி	 நகரங்கள்	 உயிர் டன்
ெசயல்பட் க்ெகாண் ந்தன	 என்ப 	 இங்ேக	 க்கியமாக	 கவனிக்கத்தக்க .
இந்த	 ேகாடாரி	 மீ 	 ெபாறிக்கப்பட் க் ம்	 தமிழ்	 எ த் க்கள்	 சிந் ெவளி
எ த் க்களாக	 பட் யலிடப்பட் க் ம்	எ த் 	எண்	 48,	 342,	 367	மற் ம்	 301-
டன்	ஒத் ப்ேபாகின்றன.	ஒத் ப்ேபாகின்றன	என்பைதவிட	இரண் ம்	ஒன்ேற	என்
ெசால்வ 	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.	 ேகாடாரியில்	கிைடத்த	எ த் க்கள்	 “ ”
“கன்”	அதாவ 	 கன்	என்கிற	ெபயைர	 றிப்பி கின்றன.

சிந் ெவளி	 நகரங்கள்	 அைனத் ம்	 தமிழ்	 வணிக	 ட்டைமப் க ைடய
என்பதற்கான	அ த்த	ஆதாரமான	 கட் ட	ஆதாரத்ைத	 பார்ப்ேபாம்.	 சிந் ெவளி
நகர	 கட் டங்கைள	 ேபான்ேற	 கட் ட	 அைமப் க்ெகாண்ட	 சிறிய	 யி ப்
ம ைரயின்	 கீழ யில்	கண்ெட க்கப்பட் க்கிற .	இன்றிலி ந் 	 மார்	 4000	 –
5000	 வ டங்க க் 	 ன் 	 ம ைரயின்	 கீழ 	 ெதாழில்	 உற்பத்தி	 யி ப்
நகரங்களில்	 ஒன்றாக	 ெசயல்பட் க்கேவண் ம்.	 இங் 	 உற்பத்தி	 ெசய்யப்பட்ட
ெபா ட்கள்	 ெமசப்பட்ேடாமியாவிற் ம்	 எகிப்திற் ம்	 சீனாவிற் ம்	 ஏற் மதி
ெசய்யப்பட் க்கலாம்.	ெசய்யப்பட் க்கேவண் ம்.



அ த் 	 சிந் ெவளியில்	 வாழ்ந்த	 மக்க க் ம்	 தமிழர்க க் மான	 மரப
ெதாடர்ைப	 பார்ப்ேபாம்.	 கடந்த	 2018-ம்	 ஆண் 	 மி ந்த	 எதிர்பார்ப் க க்
இைடேய	 அந்த	 ஆய்வின்	 	 அறிவிக்கப்பட்ட .	 இன்ைறய	 ஹரியானா
மாநிலத்தில்	அைமந்தி க் ம்	 சிந் ெவளி	 நகரங்களில்	ஒன்றான	 ராக்கிகாரியில்
கண்ெட க்கப்பட்ட	மனித	எ ம் 	 	ஒன்றின்	மரப 	ஆய் 	 	அ .	இந்த
எ ம் 	 	 2015-ஆம்	 ஆண் 	 ராக்கிகாரியில்	 நைடப்ெபற்ற	 ெதால்லியல்
ஆய்வின்ேபா 	கண்ெட க்கப்பட்ட .

இன்றிலி ந் 	 மார்	 4500	 வ டங்க க் 	 ன் 	 ராக்கிகாரியில்	 வாழ்ந்த
ஒ வ ைடய	 எ ம் 	 	 அ .	 ராக்கிகாரியிலி ந் 	 தமிழ்	 வணிக
ட்டைமப் கள்	 ஏற் மதி	 ெசய்த	 உற்பத்தி	 ெபா ட்களில்	 ஒன்ைற	 தயாரிக் ம்

பணிகளில்	 அந்த	 மனிதர்	 (ஆண்)	 ஈ பட் ந்தி க்கேவண் ம்.	 மரப
ேசாதைனயில்	 அவ ைடய	 மரப 	 வரிைச	 எண்	 14411,	 தமிழகத்தின்	 நீலகிரி
மைலத்	 ெதாடர்களில்	 வா ம்	 இ ளர்களின்	 மரப 	 வரிைச டன்	 மிக	 சரியாக
ஒத் ப்ேபாவ 	கண்டறியப்பட் க்கிற .



இ ளர்கள்	 ெதால்	 தமிழ்	 ைய	 ேசர்ந்தவர்கள்	 என்ப ம்	 தமிைழ	 லமாக
ெகாண்ட	 திராவிட	 ெமாழிகளில்	ஒன்றான	இ ளா	 ெமாழிைய	 ேபச	 யவர்கள்
என்ப ம்	அேனகமாக	அைனவ ம்	அறிந்த	வரலாற் 	உண்ைமகளில்	ஒன் .

இன்றிலி ந் 	 மார்	 8000	 வ டங்க க் 	 ன் 	 ேதாற் விக்கப்பட்ட	 தமிழ்
வணிக	 ட்டைமப் களின்	 சிந் ெவளி	 க ைக	 தாவள	 நகரங்கள்	 எத்தைகய
இைட க ம்	 இன்றி	 மார்	 4500	 வ டங்க க் 	 ெதாடர்ச்சியாக
ெசயல்பட் க்கிற .	 அவ்வப்ேபா 	 சிந் ெவளி	 ஆ கள்	 மாத்திரம்	 தங்களின்
ெப 	ெவள்ள	 ேபாக்ைக	மாற்றிக்ெகாள்ள	அதற் 	ஏற்ப	சிந் ெவளி	 நகரங்க ம்
மாற்றியைமக்கப்பட் க்கின்றன.

அன்ைறய	 காலக்கட்டங்களில்	 ெதால்	 தமிழர்	 நாகரீகம்	 ஒன் 	 மாத்திரேம	 நா
மற் ம்	 நகர	 நாகரீகத்தின்	 உச்ச	 நிைலயில்	இ ந்ததன்	 காரணமாக	 சிந் ெவளி
ப திகளில்	இ ந்த	தமிழர்களின்	க ைக	தாவள	நகரங்க க் 	எதிரி	நா களின்
பைடெய ப் 	ஆபத் 	என்கிற	ேபச் க்ேக	இடமில்லாமல்	இ ந்த .	தமிழ்	வணிக
ட்டைமப் கள்	 சிந் ெவளி	 க ைக	 தாவள	 நகரங்கைள	 ேதாற் வித்த

காலக்கட்டத்தில்	 ேமரிய	நாகரீகேமா	அல்ல 	எகிப்திய	நாகரீகேமா	ெபயரளவிற்
ட	 ேதான்றியி க்கவில்ைல.	 (பின்	 நாட்களில்	 தமிழர்கேள	 ேமரிய	 மற் ம்

எகிப்திய	நாகரீகங்கைள	ேதாற் வித்தார்கள்	என்பைத	அ த்த	அத்தியாயத்தில்
பார்ப்ேபாம்).

கால்நைடகைள	 ேமய்த் க்ெகாண் 	 இடம்விட் 	 விடம்	 நகர்ந் ெகாண் ந்த
நாேடா களின்	 ட்டேம	உலகின்	மற்ற	ப திகளில்	ெப மளவில்	பரவியி ந்தார்கள்.



அவர்க ம்	 ட	 ன்றாம்	கடல்ேகாள்	மற் ம்	விண்கல்	தாக் தல்க க் 	தப்பி
பிைழத்த	தைல ைறயின்	வழி	வந்தவர்கள்.	அவர்களால்	ெப ம்	அளவில்	தமிழ்
வணிக	 ேயற்ற	 நகரங்க க் 	 ஆபத் கள்	 இல்லாமல்	 இ ந்தன.	 ேம ம்
சிந் ெவளியின்	 ேமற் 	 ப தியில்	 ெப ம்	 மைலத்ெதாடர்கள்	 (இந் - ஷ்
மைலத்ெதாடர்கள்)	 இயற்ைகயான	 பா காப் 	 அரணாக	 அைமந்திட	 தமிழக
வணிக	 ட்டைமப் கள்	 சிந் ெவளி	 நகரங்க க்கான	 எத்தைகய	 இரா வ
பா காப் 	அைமப் கைள ம்	ஏற்ப த்தாமல்	விட் விட்டார்கள்.

யாைனக் ம்	அ 	ச க்கித்தாேன	ஆகேவண் ம்.	அ 	ச க்கிய	காலக்கட்ட ம்
வந் 	 ேசர்ந்த .	 இன்ைறய	 ஆய் லகம்	 சிந் ெவளி	 நகரங்கள்	 எத்தைகய
காரண ம்	இன்றி	தி ெமன் 	அழிந் விட்டதாக	ெசால்கிற .	இன்ைறயிலி ந்
மார்	 3700	 வ டங்க க் 	 ன் 	 ைகபர்	 கனவாய்	 வழியாக	 நிகழ்ந்த	 அைல

அைலயான	நாேடா க ைடய	வ ைகயின்	எதிெராலியாக	சிந் ெவளி	நகரங்கள்
சிறி 	சிறிதாக	அழிைவ	எதிர்ெகாண்ட .
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ன்றாம்	கடல்ேகா க் 	பிற 	 மரி	நிலத்ைத	விட் 	 ற்றி மாக	ெவளிேயறிய

பாண் ய	 	 ெதன்னிந்திய	 ப திக க் 	 இடப்ெபயர் 	 நிகழ்த்தியி க்கிற .
இடப்ெபயர் 	 அவ்வள 	 எளிதாக	 நடந் விட்டதாக	 ெதரியவில்ைல.
ெதன்னிந்தியாைவ	 ஆட்சி	 ெசய் க்ெகாண் ந்த	 ேசாழ	 மற் ம்	 ேசர	
அரசர்களின்	 நிலத்ைத	 பாண் ய	 	 எ த் க்ெகாள்ள	 ேவண் யதாகிவிட்ட
என்கின்றன	 சங்க	 இலக்கியங்கள்.	 இதற்கான	 அர்த்தம்	 ேசாழ	 மற் ம்	 ேசர
அரசர்க டன்	 மரி	 நிலத்திலி ந் 	 ெவளிேயறிய	 பாண் ய	 அரசர்கள்
ெதாடர்ச்சியான	ேபார்களில்	ஈ பட்டார்கள்	என்பேத.

தங்க க்கான	 நிலத்ைத ம்	 அரைச ம்	 உ தி	 ெசய் ெகாள்வதற்கான
ேபார்களாக	அைவ	அைமந்தி க் ம்.	இந்த	ேபார்க க் 	பிற 	இன்ைறய	ம ைர
மரி	நில	பாண் ய	 யின்	 திய	தைலநகரமாக	அைமந்த .	 மரி	நிலம்	ேபான்

மிகப்	 ெப ம்	 நிலப்பரப்பில்	 பல	 பத்தாயிரம்	 ஆண் க க் 	 ஆட்சி	 ெசய்தி ந்த
பாண் யர்க க் 	 தங்க க்ெகன் 	 ேம ம்	 பல	 திய	 நிலங்கைள
கண்டைடவதற்கான	 கட்டாயம்	 ஏற்பட் க்க	 ேவண் ம்.	 இதன்	 காரணமாக
தங்க க் 	 ன்ேப	 நன் 	 அறி கமாகியி ந்த	 நிலப்ப திகைள	 ேநாக்கி
அவர்கள்	 க்களாக	இடம்	ெபயர்ந்தி க்கேவண் ம்.

வடேமற்கில்	 சில	 க்க ம்	 வடகிழக்கில்	 சில	 க்க மாக	 இடம்
ெபயர்ந்தி க்கிறார்கள்.	 தற்ேபாைதய	 ம ைர	 மாநகரிலி ந் .	 இ
இன்ைறயிலி ந் 	 மார்	7000	வ டங்க க் 	 ன்பாக	நிகழ்ந்தி க்கேவண் ம்.
வடேமற்கில்	பயணித்த	 வின்	ஒ 	ப தி	ெமசப்பட்ேடாமிய	நிலப்ப திகைள ம்

வின்	 மற்ெறா 	 ப தி	 எகிப்திய	 நிலப்ப திகைள ம்	 அைடந்தி க்கிற .
பயணித்த	 க்களில்	 அரச	 ம்பங்கைள	 ேசர்த்தவர்க ம்,	 பல் ைற
வல் நர்க ம்	இ ந்தி க்கிறார்கள்.	இந்த	 க்கள்	ெமசப்பட்ேடாமிய	நிலத்தில்
ேமரிய	 நாகரீகத்ைத ம்	 எகிப்திய	 நிலத்தில்	 எகிப்திய	 நாகரீகத்ைத ம்

ேதாற் வித்தன.

இதற்கான	 ஆதாரம்?	 நிைறயேவ	 இ க்கின்றன.	 பார்ப்ேபாம்.	 தலில்	 ேமரிய
நாகரீக	 ேதாற்றத்ைத	 றித் 	 பார்ப்ேபாம்.	 வழைமயான	 வரலாற்றாய் லகத்தின்



நம்பிக்ைகயின்ப 	 ேமரிய	 நாகரீகேம	 மனித	 இனத்தின்	 தல்	 நாகரீகமாக
க தப்ப கிற .	அதி ம்	 தல்	 நகர	 நாகரீகமாக.	 கைல,	 இலக்கியம்,	 ச கம்,
சமயம்,	அரசியல்,	 விவசாய	 ெதாழில்	 ட்பம்	 என் 	அைனத்தி ம்	 உச்ச	 நாகரீக
வளர்ச்சிைய	 தலில்	 அைடந்த 	 ேமரிய	 நாகரீகம்	 என் 	 வழைமயான
வரலாற்றாய் லகம்	 நமக் 	 ெசால்ல	 ேமரிய	 எ த் க்கேளா	 தாங்கள்	 அந்த
மண்ணின்	ைமந்தர்கேள	அல்ல	என் 	ெசால்கின்றன.

ெதாைல	 ர	 ெதன்	 கிழக்கிலி ந் 	 	 ெபயர்ந் 	 வந் 	 தாங்கள்	 ேமரிய
நிலப்ப தியில்	 ேயறியதாக	ெசால்கின்றன	ெதால்	 ேமரிய	 எ த் 	 பதி கள்.
ெசால்லப்ேபானால்	 ேமரிய	 ெமாழியில்	 வாசிப்ப 	 தமிைழ	 வாசிப்பைத	 ேபான்ேற
இ க் ம்.	 ஆய்வறிஞர்	 ஐய்யா	 தி .	 ேலாகநாதன்	 (மேலசியா)	 அவர்கள்	 ெதால்
ேமரிய	 பாடல்	 ெதா ப் க்களில்	 ஒன்ைற	 வாசிப்ைபத

https://www.youtube.com/watch?v=GC4N6m4mP4I	 இந்த	 ப்
காெணாலியில்	பார்க்கலாம்.

ேமரிய-தமிழ்	 ெமாழி	 ஆய் 	 றித் 	 ஐய்யா	 ேலாகநாதன்	 அவர்களின்
க த் க்களில்	ஒன் ,

“ ேம 	 ெமாழி	 தற்	 சங்கத்	 தமிேழ	 என்பதில்	 எனக் 	 எவ்வித	 ஐயப்பா ம்
இல்ைல.	 ஏறக் ைறய	 கடந் 	 40	ஆண் களாக	இதைனப்	 பற்றி	 பலவா 	 எ தி
வந்தா ம்.	 தமிழ்	 	 நல் லகம்	 இதைன	 அறிந் 	 ேபாற் வதாகத்
ெதரியவில்ைல.	இந்தப்	 பணியில்	இன்ெனா 	 யற்சியாக	இப்ெபா 	 ேம த்
தமிைழப்	 பற்றி	 எளிைமயான	 சில	 கட் ைரகைள	 பைடத் 	 பலவா 	 இவற்ைற
உலெகங் ம்	பரப்ப	எண்ணி ள்ேளன்	இதில்	 தன்	 யற்சியாக	இக்கட் ைர.

இன்ைறய	தமிழ்	 க ம்	மலிந் ள்ள	கீேழ	வ ம்	வரிகைள	சில	 றிப் க்கைளத்
தந் 	அைவ	எவ்வித	ஐயப்பா ம்	இல்லா	வைகயில்	தமிேழ	என்பைத	அைனவ ம்
அறிய	 யன் ள்ேளன்..

இதைன	 ேகாெல த் 	 வட் க்களிலி ந் 	 எ த் ப்	 ெபயர்த் ம்	 ெமாழி
ெபயர்த் ம்	தந்தவர்கள்	மதிப்பிற் ரிய	William	W,	Hallo	என்ப ம்	J,J,	A	Van	Dijk
என்பா ம்	 ஆ ம்.	 இவற்றிற் 	 அதிக	 மாற்றங்கள்	 இல்லா 	 தமிழ்	 வ வம்
தந் ள்ேளன்.	சில	ெசாற்	 றிப் க்கைள ம்	இலக்கணக்	 றிப் க்கைள ம்	தந்
அைனவ ம்	 இவ்	 வரிகள்	 தமிேழ	 என் ணர்ந் 	 மகிழ	 உத ம்	 வைகயி ம்
எ தி ள்ேளன்.	 இந்த	 அற் த	 ைல	 எ தியவர்	 ஏண்	 உ 	 அண்ணா	 என் ம்
அம்ைமயார்,	இவரின்	காலம்	ஏறக் ைறய	கி, 	2300	என்பர்	அறிஞர்கள்.”







ஐய்யா	 ேலாகநாதன்	 அவர்க ைடய	 ஆய் களில்	 சிலவற்ைற	 இந்த	 இைணய
பக்கத்தில்	மிக	விரிவாக	காணலாம்.

https://sites.google.com/site/sumeriantamil/home

ேம ம்	 ேமரிய	 ெதால்	 இலக்கியங்களின்	 க 	 ெபா ள்	 சங்க	 இலக்கிய
றநா ற்ைற ம்	அகநா ற்ைற ம்	ஒத்தி ப்பைத	காணலாம்.	தாய்	வழி	ச கம்,



தைலவன்,	 தைலவி,	 அவர்களின்	 ேதாழிகள்,	 ேதாழர்கள்,	 காதல்	 என் 	 ெதால்
தமிழர்	 ச க	 வாழ்ைக	 ைறகைள	 ேமரிய	 நிலப்ப தியில்	 ைவத் 	 விளக்கிப்
பா வைத	 ேபான் 	 அைவ	 அைமந்தி க் ம்.	 இனானாைவ	 பாட் ைடத்
தைலவியாக ம்	 ழிைய	 பாட் ைடத்	 தைலவனாக ம்	 ைவத் 	 பாடப்பட்ட
பாடல்கள்	ஏராளம்	இ க்கின்றன.	 ேமரிய	இலக்கியங்கள்	இனானாவின்	கணவன்

ழி	என் 	ெசால்கின்றன.

அ த் 	 ேமரிய	 கட ளர்க க் ம்	 தமிழரின்	 நானில	 கட ளர்க க் ம்
இ க் ம்	 ஒற் ைமைய	 பார்ப்ேபாம்.	 ேமரியர்களின்	 தன்ைம	 கட ளர்களில்
ஒன் 	இனானா.	ெதால்	தமிழர்களின்	ெகாற்றைவ	 ேமரியாவில்	இனானா	என்
ெபயர்	மாற்றமைடந்தி க்கிற .	 ேமரியர்க க் 	அ த் 	வந்த	அக்ேக யர்கள்
இனானாைவ	 இஸ்தார்	 என் 	 ெபயர்	 மாற்றி	 அைழத்தி க்கிறார்கள்.
ெமசப்பட்ேடாமிய	 நிலப்ப தி	 ெப ம்பான்ைமயாக	 பாைல	 நிலத்ைதேய
அ ப்பைடயாக	 ெகாண்ட .	ைடகிரிஸ்	 மற் ம்	 ப்ர ஸ்	 நதிகள்	 மத்திரேம	அந்த
நிலப்ப தியின்	விவசாய	ெச ைமக்கான	அ ப்பைட.

ெகாற்றைவ	 பாைல	 நில	 கட ள்	 என்பைத ம்	 ெமசப்பட்ேடாமிய	 நிலப்ப தி
ெப ம்பான்ைமயாக	பாைல	ெவளியாக	இ ந்ததன்	காரணமாக	அங்ேக	 ேயறிய
பாண் யர்	 கள்	 ெகாற்றைவக் 	 அதிக	 க்கியத் வம்	 ெகா த்தைத ம்
பாண் யர்	 க க் 	 பிற 	 வந்த	 ெதாடக்க	 கால	 ேமரிய	 தைல ைறகள்
ெகாற்றைவைய	இனானா	என் 	ெபயர்	மாற்றி	அைழத்தி க்கிறார்கள்	என்பைத ம்
ெவ 	எளிதாக	ஒப்பீ 	ெசய் 	 றிவிட	 ம்.	சிங்கம்	ெதாடங்கி	ெதால்	தமிழர்
ெகாற்றைவக் 	வ த் 	ைவத்தி ந்த	அைனத் 	விதமான	அைடயாளங்க டன்
இனானா	இ ந்தைத ம்	சந்ேதகங்க க் ம்	மாற் 	க த் க்க க் ம்	இடமின்றி
மிக	ெதளிவாக	காண	 ம்.



ெதால்	 தமிழர்களின்	 அ த்த	 அதிக	 க்கிய	 கட ளாக	 இ ந்த	 இப்ேபா ம்
இ க்கிற	 கைன	 ழி	 அல்ல 	 தா ழ்	 என்கிற	 ெபயரில்	 ேமரிய
நாகரீகத்தில்	காணலாம்.	 க க் 	ேசேயான்,	அழகன்,	 மரன்,	தமிழ்	என்கிற
ேவ 	 ெபயர்க ம்	 உண் 	 என்ப ம்	 தமிழ்	 என்பேத	 ேமரியாவில்	 தா ழ்	 என்
ெபயர்	மாற்றமைடந்தி க்கிற 	என்பைத ம்	அதிக	ஆய் 	 ழப்பங்கள்	ஏ மின்றி
மிக	எளிதாக	ெசால்லிவிட	 ம்.	ெதால்	தமிழரின்	 க க் ம்	பாண் யர்	
ேதாற் வித்த	 ேமரிய	 தா க் ம்	 இ க் ம்	 ஒேர	 ேவ பா 	 ேமரிய	 தா ழ்
ல்ைல	நில	கட ளாக	வழிபடப்பட்ட 	மாத்திரேம.

இந்த	ேவ பாட் ற்கான	அ ப்பைட	காரணத்ைத ம்	மிக	எளிதாக	கண் ெகாள்ள
ம்.	 பாண் யர்	 	 ஏற்ப த்திய	 ெதாடக்க	 கால	 –	அதாவ 	இன்றிலி ந்

மார்	 7500	 வ டங்க க் 	 ன் 	 –	 ேமரிய	 நகரங்கள்	அைனத் ம்	 றிஞ்சி
நிலமாக	 க தப்ப ம்	 மைலப்	 ப திகளிலி ந் 	 ெவ 	 ெதாைலவில்	 பாைல
ெவளியில்	 அைமந்தைவ.	 பாைல	 ெவளியில்	 ஆநிைர	 வளர்ப் 	 ெதாழிலில்
ஈ பட்டவர்கள்	 (ெதால்	தமிழர்களின்	 ல்ைல	 நில	ெதாழில்)	தா ைழ	தங்களின்
கட ளராக	மாற்றிக்ெகாண் விட்டார்கள்.

பல	பத்தாயிரம்	வ டங்க க் 	 ன்ேப	 மரி	நிலம்	மற் ம்	ெதன்னிந்திய	பாைல
நிலப்ப திகளில்	வாழ்ந்த	ெதால்	தமிழர்கள்	 றிஞ்சி	நில	 கைன,	 ல்ைல	நில
ெதாழில்	 ெசய்பவனாக	 மாற்றி	வழிப்பட் க்கேவண் ம்.	அதன்	 ெதாடர்சிையேய
ெதாடக்க	கால	 ேமரியாவில்	காண்கிேறாம்.	இந்த	ேபாக்ைக	சிந் ெவளி	வணிக
க ைக	 தாவள	 நகரங்களி ம்	 காணலாம்.	 சிந் ெவளி	 வணிக	 க ைக	 தாவள
நகரங்கள்	அைனத்தி ம்	 கன்	 தன்ைம	கட ளாக	வழிபடப்பட் க்கிறான்.



எங் ம்	 கன்	எதி ம்	 கன்	என் 	ெசால் மளவிற் .

சில	ஆய்வாளர்கள்	 சிந் ெவளி	 த்திைரகளில்	இ க் ம்	இந்த	 கட ள்	 சிவன்
என் 	 க கிறார்கள்.	 இந்த	 க த்திற்கான	 வ வான	 அ ப்பைட	 ஏ மில்ைல.
ன்ேப	 பார்த்தைத	 ேபால	 பல	ஆயிரம்	 வ டங்கள்	 ெதான்ைம	 ெகாண்ட	 ெதால்

தமிழர்களின்	 வணிக	 ட்டைமப் கைள	 உ வாக்கியவர்கள்	 ெப ம்பான்ைமயாக
றிஞ்சி	 நிலத்ைத	 தாயகமாக	 ெகாண் ந்தி க்கிறார்கள்.	 உலகின்	 மற்ற

ப திகளில்	 (அ 	 ம த	 நிலமாக	இ ந்தா ம்	 சரி,	 பாைல	 நிலமாக	இ ந்தா ம்
சரி,	 றிஞ்சி	 நிலமாக	 இ ந்தா ம்	 சரி)	 தங்களின்	 வணிக	 க ைக	 தாவள
நகரங்கைள	 உ வாக் ம்ேபா 	 அந்த	 நகரின்	 த ம்	 ற் மான	 கட ளாக

கைனேய	ெகாண் ந்தி க்கிறார்கள்.

ெதால்	தமிழர்களின்	இந்த	வழக்கம்	கட ளர்க க்கிைடேய	 சி 	 சலசலப்ைப ம்
ஏற்ப த்தியி க்கேவண் ம்.	 பாைல	 நில	 கட ளான	 ெகாற்றைவ	 தன் ைடய
தன்ைம	 இடத்ைத	 தக்க	 ைவத் க்ெகாள்ள	 றிஞ்சி	 நில	 க டன்

ேபாட் யிட் க்கேவண் ம்	 என் 	 ெதரிகிற .	 இதற்கான	 உதாரணங்கைள
ேமரிய	இனானா	 றித்த	பாடல்களில்	காணலாம்.

ெதால்	 தமிழர்களின்	 ெநய்தல்	 நில	 கட ளான	 வ ணைன	 (ரிக்	 ேவத
வ ண க் ம்	 இந்த	 வ ண க் ம்	 எத்தைகய	 ெதாடர் ம்	 கிைடயா )	 என்கி
என்கிற	 ெபயரில்	 ேமரிய	 நாகரீகத்தில்	 காணலாம்.	 ேமரியர்களின்	 அ த்த
க்கிய	 கட ள்	 ஊட் .	 ரிய க் 	 ஊட் 	 என் 	 ெபயர்	 ைவத்

வழிப்பட் க்கிறார்கள்.	 ெதால்	 தமிழர்களின்	 ம த	 நில	 கட ள்	 ரியன்
(ேவந்தன்)	என்பைத	இங்ேக	க த்தில்	ெகாள்ளேவண் ய 	அவசியம்.



அ த் 	 ெதாடக்க	 கால	 ேமரிய	 நகரங்களின்	 ெபயர்கள்	 (ஊர்,	 ஊர்க்,	 எரி )
அைனத் ேம	தமிழ்	ெபயர்கள்தான்	என்பைத	தனியாக	ஆய் 	ெசய் 	நி பிக்க
ேவண் ய	 அவசியம்	 இல்ைல.	 அேதேபான் 	 வசிக் ம்	 ஊரின்	 ெபயைர
தங்க ைடய	 ெபயரின்	 ன்ேனாட்டாக	 பயன்ப த் ம்	 தமிழர்களின்
வழக்கத்ைத ம்	 ேமரியர்களிடம்	 தாராளமாக	 காண	 ம்.	 ஆக	 ேமரிய
நாகரீகம்	 ெதால்	 தமிழர்க ைடய 	 என்பதற்கான	 ேபா மான	 ஆதாரங்கைள
பார்த் விட்ேடாம்.	பாண் யர்	 ேய	 ேமரிய	நாகரீகத்ைத	நி வியி க்கேவண் ம்
என்பதற்கான	ஆதாரத்ைத	இனி	பார்ப்ேபாம்.

இன்றிலி ந் 	 மார்	 2300	வ டங்க க் 	 ன் 	வாழ்ந்த	 பாபிேலாைன	 ேசர்ந்த
வரலாற்றாசிரியர்	ெபேராசஸ்,	பாபிேலானியர்கள்	(ெதாடக்க	கால	 ேமரியர்கைள ம்
ேசர்த் )	எவ்வா 	நகர	நாகரீகத்ைத	அைடந்தார்கள்	என்பதற்கான	ெதான்ம	கைத
ஒன்ைற	தன் ைடய	 த்தகத்தில்	 றிப்பி கிறார்.	ெப ெவள்ள	ேபரழிவிற் 	பிற
(அதாவ 	 ன்றாம்	 கடல்ேகாள்	 அழிவிற் 	 பிற )	 ஓன்னஸ்	 (Oannes)	 என் ம்
பாதி	மனித	உ வ ம்	பாதி	 மீனின்	உ வ ம்	ெகாண்ட	விேனாத	உ வம்	ெபர்ஷிய
கடலில்	 இ ந் 	 ெவளிவந் 	 நகர	 நாகரீகத்தின்	 அைனத் 	 அம்சங்கைள ம்
றித் 	 ேமரியர்க க் 	ெசால்லிக்ெகா த் 	பின்	மைறந்ததாக	அந்த	கைதயில்
றிப்பி கிறார்	ெபேராசஸ்.

அந்த	விேனாத	உ வம்	பகலில்	மாத்திரேம	ெபர்ஷிய	கடலிலி ந் 	ெவளிேய	வந்
ேமரியர்க க் 	 ச கம்,	 சமயம்,	 கைல,	 இலக்கியம்,	 நகர	 கட் மானம்,

ம த் வம்	 மற் ம்	 விவசாய	 ெதாழில்	 ட்பம்	 றித் 	 ஒவ்ெவான்றாக	 ெசால்லி
ெகா த்ததாக ம்,	 பல	 நாட்க க் 	 உண 	 உண்ணாமேலேய	 அ 	 இந்த



காரியத்ைத	 ெசய்ததாக ம்	 ெபேராசசின்	 கைத	 விளக் கிற .	இந்த	 கைதயில்
வ ம்	 பாதி	மனித	 உ வம்	 பாதி	 மீன்	 உ வம்	 என்கிற	ெதான்ைம	மிைகப்ப த்தல்
கற்பைனைய	 விலக்கிவிட்டால்	 கைதக் ள்	 மைறந்தி க் ம்	 வரலாற் ண்ைமைய
எளிதாக	அைடயாளம்	கண் ெகாள்ளலாம்.

தமிழகத்திலி ந் 	 ெபயர்ந்த	 பாண் ய	 ைய	 ேசர்ந்த	 அைனத் 	 ைற
(ச கம்,	 சமயம்,	 கைல,	 இலக்கியம்,	 நகர	 கட் மானம்,	 ம த் வம்	 மற் ம்
விவசாய	 ெதாழில்	 ட்பம்)	 வல் நர்	 ஒ வைரேய	 அவ ைடய	 ெதால்	
சின்னத்தின்	 அ ப்பைடயில்	 பாதி	 மனித	 உ வம்	 பாதி	 மீன்	 உ வம்	 என்
மிைகப்ப த்தி	 கிற 	 ெபேராசசின்	 வரலாற் 	 பதி .	 பாண் யர்களின்	 ல
சின்னம்	 மீன்	 என்ப 	அைனவ ம்	 நன் 	அறிந்தேத.	ெப 	ெவள்ள	 ேபரழிவிற்
பிற 	ெபர்ஷிய	கடலில்	இ ந் 	ேதான்றி	என் 	அந்த	கைத	 றிப்ப 	பாண் ய	
இன்ைறய	 ெபர்ஷிய	 கடல்	 வழியாக	 ப்ரட் ஸ்	 மற் ம்	 ைடக்ரிஸ்	 நதிகளின்
கத் வாரங்கைள	அைடந் 	அங்ேக	 யி ப் கைள	ேதாற் வித்த	நிகழ்ைவ.
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எகிப்தி ைடய	 ேகாயில்	கட் டங்களில்	 (எகிப்திய	 ேகாயில்கள்	 லகங்களாக ம்
ெசயல்பட் க்கின்றன.	பல	 க்கிய	அரசியல்	மற் ம்	ச க	நிகழ் கள்	பப்ைபரஸ்

ள்களில்	 எ தப்பட் ,	 மத	 க்களின்	 	 கட் ப்பாட் ன்	 கீழ்	 ேகாயில்
கட் டங்களில்	ைவத் 	பா காக்கப்பட் க்கின்றன.	பல	ஆயிரம்	ஆண் க க் )
பா காப்பாக	ைவக்கப்பட் ந்த	 பல	ஆயிரம்	ஆண் கள்	 பழைமயான	 பப்ைபரஸ்

ள்கள்,	 ெதன்	 கிழக்கிலி ந் 	 தங்க ைடய	 நிலத்தில்	 வந் 	 ேயறிய
மக்களினேம	தங்க க் 	ச கம்,	கைல,	இலக்கியம்,	சமயம்,	அர ,	ம த் வம்,
வானியல்	 என் 	 அைனத்ைத ம்	 கற் க்ெகா த்ததாக	 பதி 	 ெசய்
ைவத்தி க்கின்றன.

அந்த	 மக்களினத்ைத	 மிக	 ேநர யாக	 அைடயாளம்	 காண	 யாவிட்டா ம்
எகிப்திய	 நாகரீகத்தில்	 அவர்கள்	 விட் 	 ெசன்ற	 தைடயங்கைள	 மிக	 எளிதாக
அைடயாளம்	கண் விட	 ம்.	 ேமரிய	நிலத்தில்	நாம்	கண்ட	ெதால்	தமிழரின்
ெகாற்றைவயாகிய	இனானாைவ ம்,	 கனாகவிய	 ழிைய ம்,	ஊட் வாகிய
ேவந்தைன ம்	 எகிப்திய	 நாகரீகத்தி ம்	 காணலாம்.	ஆனால்	 ேவ 	 ெபயர்களில்.
இனானாைவ	இசிஸ்	என் ம்,	 ழிைய	ஒைசரிஸ்	என் ம்,	ஊட் ைவ	ரா	என் ம்
எகிப்திய	எ த் க்கள்	பதி 	ெசய்கின்றன.



எகிப்தில்	 நா 	 நகரங்கைள	 உ வாக்கி,	 ச கம்,	 கைல,	இலக்கியம்,	 ம த் வம்
என் 	 அைனத்ைத ம்	 தங்க க் 	 கற் க்ெகா த்த 	 ஒைசரிஸ்	 என்
ெசால்கின்றன	பப்ைபரஸ்	எ த் க்கள்.	ஒைசரிஸ்	 ேமரிய	 ழியின்	ம வ வம்.

ழி	 ெதால்	 தமிழ்	 கனின்	 ம வ வம்.	 எகிப்தி ம்	 றிஞ்சி	 நில	 கன்,
ல்ைல	நில	ெதாழில்	ெசய்த,	பாைல	நில	கட ளாக	மாற்றப்பட் க்கிறான்.	ேம ம்
ேமரியாவில்	 இனானா,	 ழி	 ெதாடர்பாக	 ெசால்லப்பட்ட	 அேத	 ைன 	 கைத

ஏறத்தாழ	எகிப்தி ம்	அப்ப ேய	தி ம்ப	ெசால்லப்பட் க்கிற .	ஆனால்	ேவ 	சில



கைத	மாந்தர்கைள	ேசர்த் க்ெகாண் ம்,	சம்பவங்கைள	இைணத் க்ெகாண் ம்.

ேமரியாவி ம்	 ழி	 இறந் 	 பிற 	 உயிர்ெத கிறான்,	 எகிப்தி ம்	 ஒைசரிஸ்
இறந் 	 பிற 	 உயிர்ெத கிறான்.	 எகிப்திய	 நாகரீகம்	 றித் ம்	 அவர்களின்
கட ளர்கள்	 றித் ம்	 ேம ம்	 விரிவாக	 அறிந் ெகாள்ள	 என 	 “எகிப்தின்
மர்மங்கள்”	 த்தகத்ைத	வாசிக்க ம்.
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இன்றிலி ந் 	 மார்	 8000	வ டங்க க் 	 ன் 	தற்ேபாைதய	ம ைரயிலி ந்
ெதன்	 கிழக்காக	 	 ெபயர்ந்த	 பாண் யர்களின்	 	 ஈஸ்டர்	 தீவி ம்
ெதன்னெமரிக்காவின்	 ெப வி ம்	 ேயறியி க்கிறார்கள்.	 இன்காக்களின்
ெதான்ைம	 கைதகள்	 வீரக்ேகாச்சா	 (Viracocha)	 என்பவேர	 தங்கள்	 நிலத்திற்
(ெதன்னெமரிக்க	ெப )	 நகர	 நாகரீகத்ைத ம்	அதேனாட	 ேசர்ந்த	கைல,	 சமயம்,
ம த் வம்,	 அர 	 என் 	 அைனத்ைத ம்	 ெகாண் 	 வந்ததாக	 ெசால்கின்றன.
வீரேகாச்சா	 என்கிற	 ெபயரிேலேய	 அதிக	 தமிழ்	 சாயல்	 இ ப்பைத	 ெசால்லி ம்
ெதரியேவண் யதில்ைல.

இன்காக்க க் 	 பல	ஆயிரம்	ஆண் க க் 	 ன்பிலி ந்ேத	இந்த	ெதான்ைம
கைத	ெதன்னெமரிக்க	 நிலப்ப தியில்	வழக்கில்	இ ந்தி க்கிற .	இன்காக்கள்
அந்த	கைதைய	தங்க டன்	இைணத் க்ெகாண் 	அைத	அ த்த	கட்டத்திற்
எ த் 	 ெசன்றார்கள்.	 இன்காக்க ைடய	 ேதாற்ற	 நகரமாக	 க தப்ப ம்
ட் க்காக்காவின்	 வனாக் 	 நகரில்	 வீரக்ேகாச்சாவின்	 ெப ங்கல்	 சிைல

ஒன்றி க்கிற .	 இன்காக்களின்	 காலத்திற் 	 ன்பிலி ந்ேத	 இ க் ம்	 சிைல
அ 	என்பைத	பார்த்த	மாத்திரத்திேலேய	ெசால்லிவிட	 ம்.



வீரேகாச்சைடயன்	என்கிற	ெபயர்	வீரேகாச்சா	என் 	திரிய	அதிக	வாய்ப்பி ப்பைத
எந்த	 ஒ 	 ெமாழியியளாளரா ம்	 ம க்க	 யா .	 வீரேகாச்சைடயன்	 என்ப
பாண் யர்களின்	 சிறப் 	 ெபயர்களில்	 ஒன் 	 என்ப 	இங்ேக	 கவனிக்கத்தக்க .
ேதாணியில்	வந்திறங்கிய	வீரேகாச்சா	தன் டன்	ஒ 	சிறிய	 ைவ ம்	அைழத்
வந்ததாக ம்	அந்த	 	அவ ைடய	 கட் ப்பாட் ல்	அவன்	இட்ட	 ேவைலகைள
ெசய்ததாக ம்	அந்த	கைத	ெசால்கிற .

ெதன்னெமரிக்க	நிலப்ப தியில்	தமிழரின்	நாகரீகத்ைத	ேதாற் வித்த	வீரேகாச்சா
(வீரேகாச்சைடயன்)	 பாண் ய	இளவரசர்களில்	ஒ வனாகேவா	அல்ல 	 பாண் ய
அரச	 ம்பத்ைத	 ேசர்ந்த	 ெசல்வாக் ம்	 அதிகார ம்	 மிக்க	 மனிதராகேவா
இ ந்தி க்கேவண் ம்.	ேம ம்	மீ ைடய	ெசதில்கள்	அைமப் 	ெகாண்ட	உைடைய
வீரேகாச்சா	 அணிந்தி ப்பைத	 ேபால	 அந்த	 சிைலயில்	 காட்டப்பட் க்கிற .
பாண் ய	 	 வழி	 வந்தவர்	 என்பைத	 ெவளிப்ப த் வதற்காக	 இப்ப
ெச க்கப்பட் க்கலாம்.

தமிழக	 ம ைரயிலி ந் 	 ெதன்னெமரிக்க	 நிலப்ப திக க் 	 பாண் ய	
றப்பட்ட	 அேத	 காலக்கட்டத்தில்	 (இன்றிலி ந் 	 மார்	 8000	 வ டங்க க்
ன் )	 மற்ெறா 	 ெதால்	 ம்	 தமிழகத்திலி ந் 	 அேத	 நிலப்ப திக்

பயணப்பட் க்கிற .	 அந்த	 ெதால்	 	 நாகர்கள்.	 மத்திய	 அெமரிக்க	 (மீேசா
அெமரிக்கா)	 ெமக்சிக்ேகா	 நிலப்ப தியில்	 தங்களின்	 ேயற்றத்ைத
நிகழ்த்தியி க்கிறார்கள்	ெதால்	தமிழ்	நாகர்கள்.

இந்த	இ 	 க்க ம்	ெதன்	கிழக்காக	பயணித் 	இந்ேதாேனஷியா	ெதாடங்கி



பசிபிக்	ெப ங்கடல்	 தீ கள்	வைர	தங்களின்	 ேயற்றங்கைள	 நிகழ்த்தியப ேய
ெதன்னெமரிக்க	 நிலப்ப திகைள	 அைடந்தி க்கிறார்கள்.	 இந்ேதாேனஷிய
ெதான்ைம	 கைதகளில்	 ஒன் 	 ஜாவா	 நிலப்ப தியில்	 பான் ங்	 என் 	 ஒ 	 ஏரி
இ ந்ததாக ம்	அைத	 ற்றி	பல	அ க்க	மைல	ெதாடர்கள்	இ ந்ததாக ம்	இைவ
10,000	வ டங்க க் 	 ன்பாக	கட க் ள்	ெசன் விட்டதாக ம்	ெசால்கிற .

பான் ங்	 என்ப 	 மரி	 நில	 ஃபற் ளி	 ஆற்றின்	 திரிபா	 என்பைத ம்	 அைத
ற்றியி ந்த	அ க்க	 மைல	ெதாடர்கள்	 மரி	 நிலத்திலி ந்ததாக	ெசால்லப்ப ம்

மைல	ெதாடர்களா	என்பைத	ஆய்விற் 	உட்ப த்த	ேவண் யி க்கிற .
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மின் த்தகங்கைளப்	ப ப்பதற்ெகன்ேற	ைகயிேலேய	ைவத் க்	ெகாள்ளக் ய	பல
க விகள்	 தற்ேபா 	 சந்ைதயில்	 வந் விட்டன.	 Kindle,	 Nook,	 Android	 Tablets
ேபான்றைவ	இவற்றில்	ெப ம்பங் 	வகிக்கின்றன.	இத்தைகய	க விகளின்	மதிப்
தற்ேபா 	 4000	 தல்	 6000	 பாய்	 வைர	 ைறந் ள்ளன.	 எனேவ
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கள்	தற்ேபா 	இதைன	வாங்கி	வ கின்றனர்.
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ஆங்கிலத்தில்	 லட்சக்கணக்கான	 மின் த்தகங்கள்	 தற்ேபா 	 கிைடக்கப்
ெப கின்றன.	 அைவ	 PDF,	 EPUB,	 MOBI,	 AZW3.	 ேபான்ற	 வ வங்களில்
இ ப்பதால்,	அவற்ைற	ேமற் றிய	க விகைளக்	ெகாண் 	நாம்	ப த் விடலாம்.
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தமிழில்	 சமீபத்திய	 த்தகங்கெளல்லாம்	 நமக் 	 மின் த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.	 ProjectMadurai.com	 எ ம்	 	 தமிழில்
மின் த்தகங்கைள	 ெவளியி வதற்கான	 ஒர்	 உன்னத	 ேசைவயில்	 ஈ பட் ள்ள .
இந்தக்	 	 இ வைர	 வழங்கி ள்ள	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கள்	 அைனத் ம்
PublicDomain-ல்	உள்ளன.	ஆனால்	இைவ	மிக ம்	பைழய	 த்தகங்கள்.

சமீபத்திய	 த்தகங்கள்	ஏ ம்	இங் 	கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.
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அேமசான்	 கிண் ல்	 க வியில்	 தமிழ்	 ஆதர 	 தந்த	 பிற ,	 தமிழ்	 மின் ல்கள்
அங்ேக	 விற்பைனக் க்	 கிைடக்கின்றன.	 ஆனால்	 அவற்ைற	 நாம்	 பதிவிறக்க
இயலா .	ேவ 	யா க் ம்	பகிர	இயலா .

சமீபகாலமாக	பல்ேவ 	எ த்தாளர்க ம்,	பதிவர்க ம்,	சமீபத்திய	நிகழ் கைளப்
பற்றிய	 விவரங்கைளத்	 தமிழில்	 எ தத்	 ெதாடங்கி ள்ளனர்.	அைவ	 இலக்கியம்,
விைளயாட் ,	கலாச்சாரம்,	உண ,	சினிமா,	அரசியல்,	 ைகப்படக்கைல,	வணிகம்
மற் ம்	தகவல்	ெதாழில் ட்பம்	ேபான்ற	பல்ேவ 	தைலப் களின்	கீழ்	அைமகின்றன.

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகச்	 ேசர்த் 	 தமிழ்	 மின் த்தகங்கைள	 உ வாக்க
உள்ேளாம்.

அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்	Creative	Commons	எ ம்	உரிமத்தின்



கீழ்	 ெவளியிடப்ப ம்.	 இவ்வா 	 ெவளியி வதன்	 லம்	 அந்தப்	 த்தகத்ைத
எ திய	 ல	ஆசிரிய க்கான	உரிைமகள்	சட்டரீதியாகப்	பா காக்கப்ப கின்றன.
அேத	 ேநரத்தில்	 அந்த	 மின் த்தகங்கைள	 யார்	 ேவண் மானா ம்,	 யா க்
ேவண் மானா ம்,	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

எனேவ	 தமிழ்	 ப க் ம்	 வாசகர்கள்	 ஆயிரக்கணக்கில்	 சமீபத்திய	 தமிழ்
மின் த்தகங்கைள	இலவசமாகேவ	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.
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டா .

ஒவ்ெவா 	வைலப்பதி ம்	அதற்ெகன்ேற	ஒ சில	அ மதிகைளப்	ெபற்றி க் ம்.
ஒ 	 வைலப்பதிவின்	 ஆசிரியர்	 அவர 	 பதிப் கைள	 “யார்	 ேவண் மானா ம்
பயன்ப த்தலாம்”	 என் 	 றிப்பிட் ந்தால்	 மட் ேம	அதைன	 நாம்	 பயன்ப த்த

ம்.

அதாவ 	“Creative	Commons”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	வ ம்	பதிப் கைள	மட் ேம
நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.

அப்ப 	 இல்லாமல்	 “All	 Rights	 Reserved”	 எ ம்	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 இ க் ம்
பதிப் கைள	நம்மால்	பயன்ப த்த	 யா .

ேவண் மானால்	 “All	 Rights	 Reserved”	 என் 	 விளங் ம்	 வைலப்பதி கைளக்
ெகாண் க் ம்	 ஆசிரிய க் 	 அவர 	 பதிப் கைள	 “Creative	 Commons”
உரிமத்தின்	 கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	 நாம்	 நம 	 ேவண் ேகாைளத்	ெதரிவிக்கலாம்.
ேம ம்	 அவர 	 பைடப் கள்	 அைனத் ம்	 அவ ைடய	 ெபயரின்	 கீேழ	 தான்
ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்	உ திைய ம்	நாம்	அளிக்க	ேவண் ம்.

ெபா வாக	 ப் 	 பதி கைள	 	 உ வாக் ேவா க் 	 அவர்கள 	 பதி கள்	
நிைறய	வாசகர்கைளச்	 ெசன்றைடய	 ேவண் ம்	 என்ற	 எண்ணம்	இ க் ம்.	 நாம்
அவர்கள 	 பைடப் கைள	 எ த் 	 இலவச	 மின் த்தகங்களாக	 வழங் வதற்
	நமக்
அவர்கள்	 அ மதியளித்தால்,	 உண்ைமயாகேவ	 அவர்கள 	 பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான	 மக்கைளச்	 ெசன்றைட ம்.	 வாசகர்க க் ம்	 நிைறய
த்தகங்கள்	ப ப்பதற் க்	கிைடக் ம்

வாசகர்கள்	 ஆசிரியர்களின்	 வைலப்பதி 	 கவரிகளில்	 ட	 அவர்க ைடய
பைடப் கைள	 ேத க்	 கண் பி த் 	 ப க்கலாம்.	ஆனால்	 நாங்கள்	வாசகர்களின்



சிரமத்ைதக்	 ைறக் ம்	 வண்ணம்	 ஆசிரியர்களின்	 சிதறிய	 வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக	 இைணத் 	 ஒ 	 	 மின் த்தகங்களாக	 உ வாக் ம்	 ேவைலையச்
ெசய்கிேறாம்.	 ேம ம்	 அவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 த்தகங்கைள
“மின் த்தகங்கைளப்	 ப க்க	 உத ம்	 க விகள்”-க் 	 ஏற்ற	 வண்ணம்
வ வைமக் ம்	ேவைலைய ம்	ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த	 வைலத்தளத்தில்தான்	 பின்வ ம்	 வ வைமப்பில்	 மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.

PDF	for	desktop,	PDF	for	6”	devices,	EPUB,	AZW3,	ODT

இந்த	 வைலதளத்திலி ந் 	 யார்	 ேவண் மானா ம்	 மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப்	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா 	 பதிவிறக்கம்(download)	 ெசய்யப்பட்ட	 த்தகங்கைள	 யா க்
ேவண் மானா ம்	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

இதில்	நீங்கள்	பங்களிக்க	வி ம் கிறீர்களா?	

நீங்கள்	 ெசய்யேவண் யெதல்லாம்	 தமிழில்	 எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் 	பதி கைள
எ த் ,	அவற்ைற	 LibreOffice/MS	Office	ேபான்ற	 wordprocessor-ல்	 ேபாட் 	ஓர்
எளிய	மின் த்தகமாக	மாற்றி	எங்க க் 	அ ப்ப ம்.

அவ்வள தான்!

������	���	�������������	�����������:

1.	 ஒ சில	 பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க் 	அவர்கள 	 பைடப் கைள	 “Creative
Commons”	உரிமத்தின்கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	மின்னஞ்சல்	அ ப் தல்

2.	 தன்னார்வலர்களால்	 அ ப்பப்பட்ட	 மின் த்தகங்களின்	 உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம்	பரிேசாதித்தல்

3.	 ேசாதைனகள்	 ந் 	 அ மதி	 வழங்கப்பட்ட	 தரமான	 மின் த்தகங்கைள
நம 	வைலதளத்தில்	பதிேவற்றம்	ெசய்தல்

வி ப்ப ள்ளவர்கள்	freetamilebooksteam@gmail.com	 எ ம்	 கவரிக்

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


மின்னஞ்சல்	அ ப்ப ம்.	

������	 �����������	 �����	 ����
����������������	����?

யா மில்ைல.

இந்த	 வைலத்தளம்	 க்க	 க்க	 தன்னார்வலர்களால்	 ெசயல்ப கின்ற	 ஒ
வைலத்தளம்	 ஆ ம்.	 இதன்	 ஒேர	 ேநாக்கம்	 என்னெவனில்	 தமிழில்	 நிைறய
மின் த்தகங்கைள	 உ வாக் வ ம்,	 அவற்ைற	 இலவசமாக	 பயனர்க க்
வழங் வ ேம	ஆ ம்.

ேம ம்	 இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	 மின் த்தகங்கள்,	 ebook	 reader
ஏற் க்ெகாள் ம்	வ வைமப்பில்	அைம ம்.

��������������	 ����������
������������������	 ��������/����������	 ����
�����?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள்	 இத்திட்டத்தின்	 லம்	 எந்தவிதமான	 ெதாைக ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல.	 ஏெனனில்,	 அவர்கள்	 திதாக	 இதற்ெகன் 	 எந்தஒ
பதிைவ ம்		எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ	 அவர்கள்	 எ தி	 ெவளியிட் க் ம்	 பதி கைள	 எ த் த்தான்	 நாம்
மின் த்தகமாக	ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ 	 அவரவர்களின்	 வைலதளத்தில்	 இந்தப்	 பதி கள்	 அைனத் ம்
இலவசமாகேவ	 கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,	அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 ெதா த்
ebook	 reader	ேபான்ற	க விகளில்	ப க் ம்	விதத்தில்	மாற்றித்	த ம்	ேவைலைய
இந்தத்	திட்டம்	ெசய்கிற .

தற்ேபா 	 மக்கள்	 ெபரிய	 அளவில்	 tablets	 மற் ம்	 ebook	 readers	 ேபான்ற
க விகைள	 நா ச்	 ெசல்வதால்	 அவர்கைள	 ெந ங் வதற் 	 இ 	 ஒ 	 நல்ல
வாய்ப்பாக	அைம ம்.

����	 ��������	 ������������	 ����������
�������	�������	������?

உள்ள .



பின்வ ம்	தமிழில்	உள்ள	வைலதளங்கள்	நகல்	எ ப்பதிைன	அ மதிக்கின்றன.

1.	 http://www.vinavu.com

2.	 http://www.badriseshadri.in	

3.	 http://maattru.com	

4.	 http://www.kaniyam.com	

5.	 http://blog.ravidreams.net	

�������	 ���	 �������������	 CREATIVE	 COMMONS
����������	 ����	 �����	 ����������
������������	�������?

இதற் 	பின்வ மா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப்ப	ேவண் ம்.

��������

உங்கள 	வைலத்தளம்	அ ைம	(வைலதளத்தின்	ெபயர்).

தற்ேபா 	 ப ப்பதற் 	 உபேயாகப்ப ம்	 க விகளாக	 Mobiles	 மற் ம்	 பல்ேவ
ைகயி ப் க்	க விகளின்	எண்ணிக்ைக	அதிகரித் 	வந் ள்ள .

இந்நிைலயில்	 நாங்கள்	http://www.FreeTamilEbooks.com	 எ ம்	வைலதளத்தில்,
பல்ேவ 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	ெவவ்ேவ 	 ைறகளின்	 கீழ்	 ேசகரிப்பதற்கான
ஒ 	 திய	திட்டத்தில்	ஈ பட் ள்ேளாம்.	

இங் 	 ேசகரிக்கப்ப ம்	 மின் த்தகங்கள்	 பல்ேவ 	 கணிணிக்	 க விகளான
Desktop,ebook	 readers	 like	 kindl,	 nook,	 mobiles,	 tablets	 with	 android,	 iOS
ேபான்றவற்றில்	 ப க் ம்	 வண்ணம்	 அைம ம்.	 அதாவ 	 இத்தைகய	 க விகள்
support	 ெசய் ம்	 odt,	 pdf,	 ebub,	 azw	 ேபான்ற	 வ வைமப்பில்	 த்தகங்கள்
அைம ம்.

இதற்காக	 நாங்கள்	 உங்கள 	 வைலதளத்திலி ந் 	 பதி கைள	 ெபற
வி ம் கிேறாம்.	 இதன்	 லம்	 உங்கள 	 பதி கள்	 உலகளவில்	 இ க் ம்
வாசகர்களின்	க விகைள	ேநர யாகச்	ெசன்றைட ம்.

எனேவ	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள		பிரதிெய ப்பதற் ம்	அவற்ைற

http://www.vinavu.com
http://www.badriseshadri.in
http://maattru.com
http://www.kaniyam.com
http://blog.ravidreams.net
http://www.FreeTamilEbooks.com


மின் த்தகங்களாக	மாற் வதற் ம்	உங்கள 	அ மதிைய	ேவண் கிேறாம்.

இவ்வா 	 உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்களில்	கண் ப்பாக	ஆசிரியராக	 உங்களின்
ெபய ம்	 மற் ம்	 உங்கள 	 வைலதள	 கவரி ம்	 இடம்ெப ம்.	 ேம ம்	 இைவ
“Creative	 Commons”	 உரிமத்தின்	 கீழ்	 மட் ம்தான்	 ெவளியிடப்ப ம்	 எ ம்
உ திைய ம்	அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/	

நீங்கள்	எங்கைள	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.

e-mail	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	
FB	:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	

G	plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	

	

நன்றி.

������

ேமற் றியவா 	 ஒ 	 மின்னஞ்சைல	 உங்க க் த்	 ெதரிந்த	 அைனத்
எ த்தாளர்க க் ம்	அ ப்பி	அவர்களிடமி ந் 	அ மதிையப்	ெப ங்கள்.

ந்தால்	 அவர்கைள ம்	 “Creative	 Commons	 License”-ஐ	 அவர்க ைடய
வைலதளத்தில்	பயன்ப த்தச்	ெசால் ங்கள்.

கைடசியாக	 அவர்கள்	 உங்க க் 	 அ மதி	 அளித் 	 அ ப்பியி க் ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM	 எ ம்	 கவரிக்
அ ப்பி	ைவ ங்கள்.	

���	 ����������	 �������	 �������	 �����������
���������	����������	����	�������?

அவர்கைள ம்	அவர்கள 	பைடப் கைள ம்	அப்ப ேய	விட் விட	ேவண் ம்.

ஒ சில க் 	 அவர்க ைடய	 ெசாந்த	 யற்சியில்	 மின் த்தகம்	 தயாரிக் ம்
எண்ணம் ட	இ க் ம்.	ஆகேவ	அவர்கைள	 நாம்	 மீண் ம்	 மீண் ம்	ெதாந்தர
ெசய்யக்	 டா .

http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


அவர்கைள	அப்ப ேய	விட் விட் 	அ த்த த்த	எ த்தாளர்கைள	ேநாக்கி	நம
யற்சிையத்	ெதாடர	ேவண் ம்.

	

���������������	�������	����	��������?

ஒவ்ெவா வர 	வைலத்தளத்தி ம்	 ைறந்தபட்சம்	 ற் க்கணக்கில்	 பதி கள்
காணப்ப ம்.	 அைவ	 வைகப்ப த்தப்பட்ேடா	 அல்ல 	 வைகப்ப த்தப்	 படாமேலா
இ க் ம்.	

நாம்	 அவற்ைறெயல்லாம்	 ஒன்றாகத்	 திரட் 	 ஒ 	 ெபா வான	 தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப த்தி	 மின் த்தகங்களாகத்	 தயாரிக்கலாம்.	 அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம்	 மின் த்தகங்கைள	 ப தி-I	 ப தி-II	 என் ம்	 ட
தனித்தனிேய	பிரித் க்	ெகா க்கலாம்.	

��������	������������	����?

இனம்,	பாலியல்	மற் ம்	வன் ைற	ேபான்றவற்ைறத்	 ண் ம்	வைகயான	பதி கள்
தவிர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	

��������	��������	��������	������?

நீங்கள்	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	எங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	

EMAIL	:	FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM		

Facebook:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks		

Google
Plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948		

��������������	�����������������	����?

	–	http://freetamilebooks.com/meet-the-team/	

	

SUPPORTED	BY

கணியம்	அறக்கட்டைள	http://kaniyam.com/foundation		

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


	

������	����������

	

�����	�������	–	Vision

தமிழ்	 ெமாழி	 மற் ம்	 இனக் க்கள்	 சார்ந்த	 ெமய்நிகர்வளங்கள்,	 க விகள்
மற் ம்	அறி த்ெதா திகள்,	அைனவ க் ம்		கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	கிைடக் ம்
ழல்

���	������		–	Mission

அறிவியல்	 மற் ம்	 ச கப்	 ெபா ளாதார	 வளர்ச்சிக் 	 ஒப்ப,	 தமிழ்	 ெமாழியின்
பயன்பா 	 வளர்வைத	 உ திப்ப த் வ ம்,	அைனத் 	அறி த்	 ெதா திக ம்,
வளங்க ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	அைனவ க் ம்	கிைடக்கச்ெசய்த ம்.

	

���������	��������

கணியம்	மின்னிதழ்	–	http://kaniyam.com

கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 இலவச	 தமிழ்	 மின் ல்கள்	 –
http://FreeTamilEbooks.com

	

�������	��������������

http://kaniyam.com
http://FreeTamilEbooks.com


உைர	ஒலி	மாற்றி	–		Text	to	Speech

எ த் ணரி	–	Optical	Character	Recognition

விக்கி லத் க்கான	எ த் ணரி

மின் ல்கள்	கிண் ல்	க விக் 	அ ப் தல்	–	Send2Kindle

விக்கிப்பீ யாவிற்கான	சி 	க விகள்

மின் ல்கள்	உ வாக் ம்	க வி

உைர	ஒலி	மாற்றி	–	இைணய	ெசயலி

சங்க	இலக்கியம்	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஐஒஎஸ்	ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய	 ெமாழிக க்ககான	 விக்கி லம்
மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்	பட் யல்

FreeTamilEbooks.com	 –	 Download	 counter	 மின் ல்கள்	 பதிவிறக்கப்
பட் யல்
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விக்கி	 லத்தில்	 உள்ள	மின் ல்கைள	ப திேநர/ 	 ேநரப்	பணியாளர்கள்
லம்	விைரந் 	பிைழ	தி த் தல்

	 ேநர	 நிரலைர	 பணியமர்த்தி	 பல்ேவ 	 கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்
உ வாக் தல்

தமிழ்	NLP	க்கான	பயிற்சிப்	பட்டைறகள்	நடத் தல்

கணியம்	வாசகர்	வட்டம்	உ வாக் தல்



கட்டற்ற	 ெமன்ெபா ட்கள்,	 கிரிேயட் வ்	 காமன் 	 உரிைமயில்	 வளங்கைள
உ வாக் பவர்கைளக்	கண்டறிந் 	ஊக் வித்தல்

கணியம்	 இதழில்	 அதிக	 பங்களிப்பாளர்கைள	 உ வாக் தல்,	 பயிற்சி
அளித்தல்

மின் லாக்கத் க் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

எ த் ணரிக் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

தமிழ்	ஒலிேயாைடகள்	உ வாக்கி	ெவளியி தல்

http://OpenStreetMap.org	ல்	உள்ள	இடம்,	ெத ,	ஊர்	ெபயர்கைள	தமிழாக்கம்
ெசய்தல்

தமிழ்நா 	 வைத ம்	http://OpenStreetMap.org	ல்	வைரதல்

ழந்ைதக்	கைதகைள	ஒலி	வ வில்	வழங் தல்

http://Ta.wiktionary.org	ஐ	ஒ ங் ப த்தி	API	க் 	ேதாதாக	மாற் தல்

http://Ta.wiktionary.org	க்காக	ஒலிப்பதி 	ெசய் ம்	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த் ப்	பிைழத்தி த்தி	உ வாக் தல்

தமிழ்	ேவர்ச்ெசால்	கா ம்	க வி	உ வாக் தல்

எல்லா	http://FreeTamilEbooks.com	மின் ல்கைள ம்	Google	Play	Books,
GoodReads.com	ல்	ஏற் தல்

தமிழ்	தட்டச் 	கற்க	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	 எ த ம்	 ப க்க ம்	 கற்ற	 இைணய	 ெசயலி	 உ வாக் தல்	 (
aamozish.com/Course_preface	ேபால)

	

ேமற்கண்ட	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கைள	 உ வாக்கி	 ெசயல்ப த்த	 உங்கள்
அைனவரின்	ஆதர ம்	ேதைவ.	உங்களால்	எவ்வாேற ம்	பங்களிக்க	இய ம்	எனில்
உங்கள்	 விவரங்கைள		kaniyamfoundation@gmail.com	 க் 	 மின்னஞ்சல்
அ ப் ங்கள்.

http://OpenStreetMap.org
http://OpenStreetMap.org
http://Ta.wiktionary.org
http://Ta.wiktionary.org
http://FreeTamilEbooks.com
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com
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கணியம்	 அறக்கட்டைளயின்	 ெசயல்கள்,	 திட்டங்கள்,	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்
அைனவ க் ம்	 ெபா வானதாக ம்,	 100%	 ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம்
இ க் ம்.இந்த	இைணப்பில்	ெசயல்கைள ம்,	இந்த	இைணப்பில்	மாத	அறிக்ைக,
வர 	ெசல 	விவரங்க ட ம்	காணலாம்.

கணியம்	 அறக்கட்டைளயில்	 உ வாக்கப்ப ம்	 ெமன்ெபா ட்கள்	 யா ம்	 கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்களாக	 ல	 நிர டன்,	 GNU	 GPL,	 Apache,	 BSD,	 MIT,	 Mozilla
ஆகிய	 உரிைமகளில்	 ஒன்றாக	 ெவளியிடப்ப ம்.	 உ வாக்கப்ப ம்	 பிற	 வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,	 ஒலிக்ேகாப் கள்,	 காெணாளிகள்,	 மின் ல்கள்,	 கட் ைரகள்
யா ம்	யாவ ம்	பகி ம்,	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்
இ க் ம்.

��������

உங்கள்	 நன்ெகாைடகள்	 தமி க்கான	 கட்டற்ற	 வளங்கைள	 உ வாக் ம்
ெசயல்கைள	சிறந்த	வைகயில்	விைரந் 	ெசய்ய	ஊக் விக் ம்.

பின்வ ம்	 வங்கிக்	 கணக்கில்	 உங்கள்	 நன்ெகாைடகைள	 அ ப்பி,	 உடேன
விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்	அ ப் ங்கள்.	

Kaniyam	Foundation
Account	Number	:	606	1010	100	502	79

Union	Bank	Of	India
West	Tambaram,	Chennai
IFSC	–	UBIN0560618

Account	Type	:	Current	Account

	

UPI	�������������	QR	Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


	

றிப் :	 சில	 UPI	 ெசயலிகளில்	இந்த	 QR	 Code	 ேவைல	 ெசய்யாமல்	 ேபாகலாம்.
அச்சமயம்	ேமேல	உள்ள	வங்கிக்	கணக் 	எண்,	IFSC	code	ஐ	பயன்ப த்த ம்.

Note:	Sometimes	UPI	does	not	work	properly,	 in	 that	case	kindly	use	Account
number	and	IFSC	code	for	internet	banking.
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